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اأوعز جاللة امللك عبداهلل الثاين بتنفيذ خمطط �شمويل للواء الكورة ملعاجلة 
م�شاكل اللواء وتلبية احتياجات �شكانه الذين يقدرعددهم بنحو100 األف ن�شمة 
�شاأنها  من  م�شاريع  لتنفيذ  دينار  ماليني  اأربعة  تخ�شي�ص  عن  جاللته  معلنًا 

النهو�ص بواقع اللواء التنموي. 

و�شحية  تعليمية  م�شاريع  جملة  بتنفيذ  اللواء  اإىل  زيارته  خالل  جاللته  واأمر 
وخدمية والتي من �شاأنها مواجهة التحديات االقت�شادية واالجتماعية وحت�شني 

الظروف املعي�شية للمواطنني با�شرع وقت ممكن. 

خرج  حيث  امللك  جاللة  لزيارة  وتقديرهم  فرحهم  عن  اللواء  ابناء  وعرب 
وال�شاحات  ال�شوارع  اىل  واالطفال  والن�شاء  وال�شيوخ  ال�شباب  من  االالف 

للرتحيب بجاللة امللك. 

وامر جاللته بعد لقائه عددًا من ابناء اللواء تنفيذ جمموعة من امل�شاريع التنموية 
التي �شتعود بالنفع واخلري على اأبناء اللواء وتوفر فر�ص العمل وتن�شجم مع طبيعة 
منطقة الكورة وت�شاري�شها باعتبارها من اأهم عوامل اجلذب ال�شياحي من خالل 

تنفيذ خطة لتجميل وحت�شني مداخل القرى وتطوير اخلدمات البلدية فيها. 

وقال جاللته"لديكم اجمل مواقع يف االردن وهو ما يدفعنا اىل العمل الغتنام 
هذه امليزة لرفد املنطقة بعنا�شر �شياحية جاذبة ت�شهم يف دفع عجلة التنمية 

يف املنطقة". 

و�شنعمل على  تواجهكم  التي  التحديات  بحجم  علم  واأ�شاف جاللته"انا على 
ترتيب االولويات �شمن العديد من امل�شاريع". 

للمواطنني وا�شتماعه  اأن اطلع جاللة امللك على واقع اخلدمات املقدمة  وبعد 
امل�شتاأجرة  ببناء مدار�ص حديثة بدال من  اأوعز جاللته  مبا�شرة الحتياجاتهم 
بالتجهيزات  وتزويده  راية  االأمرية  م�شت�شفى  وتطوير  اخرى  مدار�ص  و�شيانة 
االإحتياجات  من  جمموعة  لتنفيذ  احلكومة  مع  والتن�شيق  الالزمة  والكوادر 
واالأولويات وخا�شة مو�شوع ال�شرف ال�شحي كما ا�شار اىل انه �شيتم بناء كلية 

ع�شكرية يف املنطقة. 

زيارة جاللة امللك بداأت من بلدة جديتا حيث تقيم اأ�شرة حممد اأحمد يا�شني بني 
ملحم الذي منعه مر�شه من تاأمني متطلبات ا�شرته االأ�شا�شية حيث اأمر جاللته 
بتاأمني هذه االأ�شرة مب�شكن كرمي واإجراء درا�شة لبناء و�شيانة املنازل املجاورة 

والتي تعاين من ظروف �شعبة. 

ووا�شل جاللته زيارته لي�شل اإىل مدر�شة عبداهلل بن رواحة االأ�شا�شية امل�شتاأجرة 
التي ال تتوفر فيها متطبات العملية الدرا�شة ب�شكل جيد حيث ال�شفوف مكتظه 

مثلما اأن عنا�شر العملية الرتبوية غري مكتملة. 

وتلك املدر�شة منوذج حي لنحو 40% من مدار�ص اللواء امل�شتاأجرة والتي تعاين 
معظمها من �شوء البنية التحتية ونق�ص املرافق والو�شائل التعليمية والرتفيهية 

ا�شافة اىل نق�ص يف املختربات واملالعب وال�شاحات واأماكن للن�شاطات . 

ويف م�شت�شفى االأمرية راية الذي افتتح عام 1995ا�شتمع جاللته من املواطنني 
والقائمني على امل�شت�شفى عن امل�شاكل واملعيقات التي حتول دون تقدمي امل�شت�شفى 

خلدماته بكفاءة عالية. 
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ويعد م�شت�شفى االأمرية راية يف دير اأبي �شعيد امل�شت�شفى الوحيد يف اللواء وهو 
املق�شد الوحيد لكافة اأبناء اللواء ل�شعف اخلدمات يف املراكز ال�شحية. 

الكلى  غ�شيل  وحدة  وتو�شعة  امل�شت�شفى  مطالب  جميع  بتنفيذ  جاللته  واأمر 
لتتمكن من خدم حوايل34 حالة يف اللواء واإن�شاء مبنى للعيادات اخلارجية 

و�شكن مالئم لالطباء واملمر�شني. 

وعرب اأبناء اللواء عن تقديرهم لزيارة جاللة امللك والتي تعك�ص حر�ص جاللته 
على االإطالع على اأحوال اأبناء �شعبه واالإت�شال بهم عن قرب. 

اأبناء الكورة للزيارة.. اإربد علي الفايز عن ترحيب وتقدير  واأعرب حمافظ 
موؤكدًا اأن امل�شاريع واملبادرات امللكية الأبناء �شعبه جت�شد مدى حر�ص جاللة 

امللك على حت�شني معي�شة املواطنني نحو االأف�شل. 

اللواء لال�شر الفقرية مببادرة جاللة  وقال ان نحو291 م�شكنًا مت بناوؤها يف 
امللك مثلما ان العديد من املواطنني وذوي الدخل املحدود ينظرون بعني االأمل 

ملبادرة �شكن كرمي لعي�ص كرمي والتي يتوقع اأن ت�شمل نحو1000 مواطن. 

بالقطاع  املت�شلة  املطالب  امللك  اأمام جاللة  ال�شريده  الدكتور عادل  وعر�ص 
ال�شحي حيث اأ�شار اإىل امل�شاكل التي يعانيها م�شت�شفى االأمرية راية وم�شاكل 

املراكز ال�شحية والتي قال انها ال تلبي احتياجات املواطنني. 

والتدريب  التعليم  تطوير  مو�شوع  اإىل  فتطرق  الر�شدان  �شاهر  الدكتور  اما 
واأ�شار اإىل وجود 96 مدر�شة منها 36 م�شتاأجرة يدر�ص فيها نحو 29 الفا و500 
اأنها  مثلما  اخلدمات  يف  نق�شًا  يعاين  منها  العديد  اأن  موؤكدًا  وطالبة  طالب 

التلبي اإحتياجات الطلبة . 

البلديات يف  اإن موازنة  البلدية قال حممد بن ار�شيد  وفيما يت�شل بامل�شاكل 
اإن�شاء  اإىل  بلدية جيدة..داعيًا  لتقدمي خدمة  تكفي  وال  بالديون  مثقلة  اللواء 
م�شاكل  وحل  الالزمة  واملعدات  باالليات  البلديات  ورفد  ح�شرية  مدينة 

مديونيتها. 

واأبرزت فاطمة بني يا�شني م�شكلة ذوي االإحتياجات اخلا�شة وقالت اإن هناك 
القطاع  اأن  مثلما  وتاأهيل  رعاية  مركز  اإىل  يحتاجون  اللواء  يف  معاق   2000

الن�شائي يحتاج اإىل مزيد من الدعم عرب اإن�شاء مراكز لتنمية املراأة. 

ان  وقال  الزراعي  بالقطاع  املت�شلة  امل�شاكل  عن  اخلطاطبة  حممد  وحتدث 
االأبقار  اإىل متكني مربي  اإىل طرق زراعية..داعيًا  العديد من املزارع حتتاج 
من �شراء االأعالف باأ�شعار مدعومة ليتمكنوا من موا�شلة دورهم يف العملية 

االقت�شادية. 

مراكز  بتوفري  وذلك  واالأندية  ال�شباب  قطاع  دعم  اإىل  الزقيلي  حممد  ودعا 
لل�شباب وال�شابات وتاأمني حافالت لتنقالتهم ودعم االأندية ال�شبابية واإيجاد 
مركز ريا�شي متكامل وطالب وليد النوافلة بتح�شني البنية التحتية ومعاجلة 

م�شكلة املياه وال�شرف ال�شحي. 

وعرب ال�شيخ حممود الربابعة عن ترحيب ابناء اللواء بزيارة جاللة امللك وقال 
اإن االأردنيني جميعًا يرتبطون بعالقة حميمة ووطيدة بقيادتهم.. واأ�شاد بجهود 

جاللة امللك يف الدفاع عن حقوق االأمة يف املحافل الدولية.

من جهة اأخرى، قال جاللة امللك عبداهلل الثاين .. اإن حت�شني واقع مدن وقرى 
اململكة يجب ان يكون من اأهم االأولويات .. موؤكدا جاللته "انه �شيوا�شل زيارة 
القرى االأردنية للتحقق من �شمولها بالتطور والتنمية التي نريدها جلميع اأبناء 

وطننا". 

واأ�شاف جاللته خالل لقائه ممثلني عن لواء الكورة.. "اأريد اأن اأرى كل قرية 
اأردنية ي�شملها التطور يف البنى التحتية والتعليم وال�شحة و�شنوفر كل الدعم 

لتحقيق ذلك". 

الديوان  ورئي�ص  الوزراء  رئي�ص  ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  امللك  جاللة  واأكد 
اأن   .. امل�شوؤولني  من  وعدد  والبيئة  البلدية  ال�شوؤون  ووزيرا  الها�شمي  امللكي 
املخطط ال�شمويل ال�شتعماالت االأرا�شي يف اململكة والذي تعمل احلكومة على 
يف  القرى  جميع  ي�شمل  اأن  اأهمية  اإىل  جاللته  م�شريا   .. للغاية  مهم  اجنازه 
النمو  متطلبات  يلبي  املحلية مبا  املجتمعات  مع  بالت�شارك  ينجز  وان  اململكة 
والزراعية  االقت�شادية  التنمية  اجتاهات  يراعي  مثلما  والتحديث  والتطور 

وال�شياحية. 

قام جاللته  الذي  الكورة  لواء  اأبناء  ي�شعر  باأن  اهتمامه  ليوؤكد  وعاد جاللته 
بزيارته "بحجم االجناز والتغيري وان تلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم التنموية 
واأ�شار  الزيارة.   خالل  بجاللته  جمعهم  الذي  اللقاء  خالل  اأبرزوها  التي 
اأن يتكامل وين�شجم املخطط ال�شمويل الذي تعده وزارة  جاللته اإىل �شرورة 
البلدية  ال�شوؤون  وزارة  بها مع خمططات  املحيط  واملناطق  البيئة يف عجلون 

موؤكدا جاللته دور ال�شباب يف امل�شاهمة االيجابية بتحقيق النمو ملناطقهم. 

اللواء  البلديات يف  اإن  ار�شيد  بن  �شعيد حممد  اأبي  دير  بلدية  رئي�ص  واعترب 
بحل  مطالبا   .. لها  املقدمة  اخلدمات  تقدم  اأن  ت�شتطيع  وال  بالديون  مثقلة 

م�شكلة مديونيتها. 

اما رئي�ص بلدية رابية الكورة وليد نوافله فبني ان العديد من ال�شوارع والطرق 
اللواء  مناطق  تربط  التي  النافذة  الطرق  خا�شة  وتعبيد  �شيانة  اإىل  بحاجة 

بع�شها البع�ص. 

وقال .. اأن البلديات ال ت�شتطيع اأن تنفذ اأي م�شروع يحتاجه املواطن .. حيث 
ان موازناتها بالكاد تكفي لتغطية رواتب موظفيها .. داعيا اإىل �شرورة متكني 
البلديات لتكون مراكز تنموية ورفدها بالكوادر املوؤهلة التي ت�شهم يف اإحدث 

التطور املن�شود. 

املناطق  من  اال�شتفادة  اإىل  خطاطبة  حممد  برق�ص  بلدية  رئي�ص  دعا  فيما 
ال�شياحية والبيئية يف اللواء. 

واقرتح كل من حممد ملحم ور�شا الرحمي من هيئة �شباب كلنا االأردن اأن يتم 
تتحول  مراكز  ثالثة  الكورة �شمن  لواء  الع�شرة يف  ال�شحية  املراكز  اختزال 
اإىل مركز �شامل على مدار ال�شاعة ملعاجلة تدين اخلدمة املقدمة للمواطنني.. 
التنمية ولي�ص  النا�ص  يتبع  اأن  اأ�شا�ص  ال�شمويل مبني على  وان يكون املخطط 
العك�ص مبا ي�شهم يف تقليل العبء عن احلكومة ويعمم ا�شتفادة املواطنني من 

اخلدمات التي �شتقدم لهم.
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 مديـر التحرير علي العمايرة
عمـان الشرقيـة.. تستحـق األفضـل

حملت ب�شرى جاللة امللك ل�شكان عّمان ال�شرقية باأنها �شتكون االأحلى يف العا�شمة، معاين عدة حتث امل�شوؤولني عن التطوير يف العا�شمة، لاللتفات اإىل 
الركن ال�شرقي فيها، بعد اأن ازدادت الفجوة مع نظريه الغربي.

فبعد اإهمال امتد لع�شرات ال�شنني لعمان ال�شرقية، متّثل بحالة من �شبه الن�شيان لهذا اجلزء احليوي من العا�شمة، جاءت الب�شرى لتنع�ص االآمال، 
مب�شتقبل اأف�شل، ال يقت�شر على حماوالت جتميل اجلزء ال�شرقي من وجه عّمان فح�شب، بل يعيد احلياة لهذا اجلزء ال�شاخب، الذي يقطن فيه حوايل 

مليون ن�شمة من العّمانيني.

"خالل �شنتني �شتكون عّمان ال�شرقية االأحلى و االأح�شن"، هكذا خاطب جاللة امللك اأبناء منطقة القوي�شمة، يف زيارة �شمن جوالت جاللته الدورية 
على خمتلف املناطق، وتلّم�شه احتياجات �شعبه الكرمي.

فالزيارة امللكية ك�شفت الواقع اخلدماتي املتدين يف عّمان ال�شرقية، واالهتالك احلا�شل يف بنيتها التحتية، وغياب اال�شتثمارات ذات القيمة امل�شافة، 
ودّقت ناقو�ص اخلطر على هذا الو�شع، مطلقة يف الوقت ذاته ور�شة عمل، �شتحقق الروؤية امللكية خالل عامني على االأكرث.

لكن، ما املطلوب فعله االآن؟

بداية ال بد من حتويل املنطقة التي باتت طاردة لل�شّكان، اإىل منطقة جذب، عرب اإن�شاء امل�شاريع اال�شتثمارية التي توفر فر�ص العمل، وترتقي مب�شتوى 
اخلدمات املقدمة، وحتيي اأرا�شي ماتت ب�شبب التجاهل والن�شيان، واإن كانت امل�شاريع يف تلك املنطقة غري حمببة من قبل اأ�شحاب روؤو�ص االأموال، فال 

بد من تقدمي احلوافز الالزمة جلذب اال�شتثمارات النوعية، لهذا اجلزء املن�شي من العا�شمة. 

اإىل جانب اال�شتثمارات، ال بد من االرتقاء مب�شتوى البنية التحتية املتهالكة، عرب االرتكان يف ذلك اإىل خمطط عّمان ال�شمويل، الذي يهدف لتحويل 
العا�شمة اإىل مدينة عاملية من ناحية التنظيم، لت�شاهم خمرجات هذا املخطط مرة اأخرى يف جذب ال�شكان اإىل ال�شرق، وتخفيف االكتظاظ وال�شغط 

على البنية التحتية لعّمان الغربية.

وال تبدو مهمة اإعادة اإحياء عّمان ال�شرقية م�شتحيلة، فهذا اجلزء من العا�شمة ميتاز باإمكانية االمتداد �شرقا، بخالف عّمان الغربية، التي يقف فيها 
غور االأردن حدا فا�شال بينها وبني اأي تو�شع جتاه الغرب.

بقي اأن �شكان عّمان ال�شرقية هم اأردنيون، يكفل الد�شتور لهم امل�شاواة يف احلقوق مع ال�شّكان يف غرب العا�شمة، اأي بنف�ص امل�شتوى من اخلدمات الذي 
يتمّتع به ال�شكان هناك، و�شمول خمرجات التنمية لكافة مناطق اململكة، التي نادى بها جاللة امللك مرارا، تعني اأن عّمان ال�شرقية ت�شتحق االأف�شل. 



جاللـــة امللـــك : "�شــرق عمــان" �شي�شهــد يف 
العاميـــن املقبليــــن م�شـــروعـــــات تلغـــي 

الفجـــوة يف اخلدمـــات 

الركـود االقت�شـادي يلقـي بظاللـه
 علـى االقت�شاد العاملي يف 2008 

بقلم : حممود خالد �شليمان

مليــــار دينــــار مــــوجــــودات 28 �شركــــة 
عقاريــــة م�شاهمــــــة عامــة واأرباحهــا ترتفـــع 

بن�شبــــة %300 

لالأمالك دبي  االأردن  "عقاركو" ت�شبح 
خطط طموحة لتطوير م�شاريع بربع مليار دوالر 

كمرحلة اأوىل

10

14

16

26

�أخبـــــــار

حتليــــل �إقت�صــــادي

�أخبـــــار عقاريـــة

ملـــــف �لعــــــــدد



)ت�شكني( للتطوير واال�شتثمارات العقارية
اأكرب م�شروع عقاري تعلن عنه ال�شركة عرب 

»الن�شامى« يف اأيلول

العقبـــــة تدخــــل  النــــور"..  "مدائــــن 
فـــــي �شركتيــــــن و3 م�شاريــــــع

38

88

اإطالق اأعمال )االأوىل للتاأمني التكافلي(
 براأ�شمال 24 مليون دينار

78

فنــــدق رويـــــال..
 فخامـــة يف الت�شميـــم وم�شتـــوى عــال فـــي اخلدمـــــة

34

م�صـــــروع  مميـــــز

�لإ�صتثمــار  �لعقاري

�ل�صتثمار يف �لتاأمني

م�صـــــروع �لعـــــدد
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قال جاللة امللك عبداهلل الثاين اإن منطقة �شرق عمان �شت�شهد خالل 
بني  اخلدمات  يف  الفجوة  تلغي  حيوية  م�شروعات  املقبلني  العامني 
�شرق وغرب عّمان، وفقًا خلطط �شمولية تطويرية تبداأ خالل االأ�شهر 

املقبلة. 

واأ�شاف جاللته لدى لقائه وجهاء واهايل لواء القوي�شمة "اإننا �شنوفر 
منذ  يتابع  اأنه  اىل  جاللته  م�شريا  امل�شروعات"،  هذه  لتنفيذ  الدعم 
تطوير  ت�شتهدف  التي  امل�شروعات  لهذه  التخطيط  �شهور عملية  �شتة 

�شرق عّمان لت�شبح االأجمل واالأمنوذج لباقي مناطق اململكة. 

ال�شحي"  والو�شع  واملدار�ص  التحتية  "البنى  جاللته  حدد  كما 
كاأولويات لهذه امل�شروعات. 

بافتتاح  اللواء  اهايل  ملطالب  ا�شتماعه  لدى  اأمر  امللك  جاللة  وكان 
موؤ�ش�شة ا�شتهالكية ع�شكرية خلدمة االهايل، مثلما وجه لتخ�شي�ص 

اأرا�ص لبناء مدر�شتني للذكور واالإناث، ف�شاًل عن �شيانة باقي مدار�ص 
اللواء، ودعم االأندية ال�شبابية والريا�شية واجلمعيات الن�شائية. 

وترجم جاللة امللك عبداهلل الثاين يف زيارته اخلطط اىل اليات تنفيذ 
عندما اوعز باإن�شاء مبنى منوذجي جديد ملدر�شة اجنادين اال�شا�شية 
لالناث يف م�شعى لتح�شني نوعية التعليم واخلدمات الرتبوية املقدمة 
خريبة  �شحي  ملركز  جديد  ببناء  جاللته  اأمر  كما  املنطقة،  البناء 
ال�شوق ليكون �شموليا وي�شهم يف حل م�شكلة االزدحام يف تلقي وتقدمي 

اخلدمات الطبية والعالجية. 

املبنيني  لت�شليم  الذي حدده جاللته  املوعد  " هو  العام  نهاية  " قبل 
على  يجل�شن  طالبة   1000 معاناة  �شتنهي  التي  املدر�شة  من  بدءا 
مقاعد الدرا�شة بنظام الفرتتني باجواء ال تتنا�شب مع احلد االدنى 
الذي  ال�شحي  املركز  اإىل  وامتدادا  التعليمية،  العملية  ملنظمومة 
اال�شتيعابية  لرفع طاقته  �شمويل،  اإىل  اأويل  اإىل حتويله من  �شي�شار 

و�شد احتياجات مواطني املنطقة. 

التي  اأجنادين  بتفقد مدر�شة  للواء  زيارته  ا�شتهل  امللك  وكان جاللة 

ǺǭƘǂǲǩƗ

جاللـــة �مللـــك : "�صــرق عمــان" �صي�صهــد يف �لعاميـــن 
�ملقبليــــن م�صـــروعـــــات تلغـــي �لفجـــوة يف �خلدمـــات 
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تاأ�ش�شت منذ عام 1958، واطلع على امل�شكالت التي يعاين منها طلبتها 
والتي تتمثل باكتظاظ و�شيق غرفها ال�شفية وقدمها وتهالكها، ما جعل 

مرافقها عاجزة عن تلبية املتطلبات الرئي�شية للعملية الرتبوية. 
ويبلغ متو�شط عدد الطالب يف الغرفة ال�شفية الواحدة اأكرث من 30 طالبة، 
الواقع املوؤمل للمدر�شة  اأمل الطالفيح التي عر�شت  وفقا ملديرة املدر�شة 

اململوكة لوزارة الرتبية والتعليم واملقامة على اأر�ص م�شاحتها 5 دومنات. 

وترى طالبة ال�شف الرابع يف مدر�شة اأجنادين رندا مدحت اأن اجللو�ص 
حتقيقه  اقرتب  قد  حلم  جديد  منوذجي  بناء  يف  الدرا�شة  مقاعد  على 

عندما وعدهم جاللة امللك باأن امل�شتقبل �شيكون اأف�شل. 

طالبات  منها  تعاين  التي  امل�شكالت  ح�شام  رهف  الطالبة  تخف  ومل 
املدر�شة ب�شبب �شيق املكان وقدم البناء متاأملة ان ت�شتكمل درا�شتها يف 

مكان نظيف واآمن. 

يذكر اأن االأردن حقق يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين تقدمًا نوعيًا 
يف م�شتوى اخلدمات التعليمية، نتج عن حت�شني البيئة املدر�شية، وتطوير 
حتديث  من  رافقها  وما  �شحية،  تربوية  عملية  تاأمني  بهدف  املرافق 
التعليم،  نوعية  حت�شني  يف  اخلطوات  هذه  �شاهمت  حيث  للمناهج، 
وت�شّدر االأردن الدول العربية يف جمال التعليم، بح�شب درا�شة حديثة 

للبنك الدويل حول واقع التعليم يف العامل العربي. 

ويف مركز �شحي خريبة ال�شوق االويل ا�شتمع جاللة امللك عبداهلل الثاين 
التي  واملعوقات  امل�شكالت  عن  ن�شوان  عايد  الدكتور  املركز  مدير  من 
تعرت�ص تقدمي اخلدمة للمر�شى والتي تتمثل مب�شاحته ال�شغرية وعجزه 
عن توفري خدمات جيدة بالنظر اىل احتياجات املواطنني املتزايدة وهو 

غري قابل للتو�شعة لكونه م�شتاأجرا. 

ويتكون املركز االويل الذي ا�شتفاد من خدماته العام املا�شي حوايل 118 
الف مواطن من طابقني مب�شاحة اجمالية تقدر بـ 600 مرت مربع ويقدم 
خدمات الطب العام واال�شنان واالمومة والطفولة واال�شعاف والطوارىء 

وتطعيم االطفال واملخترب. 

وتركزت �شكاوى مراجعي املركز الذين عربوا عن عميق �شكرهم ملكرمة 
جاللته بتحويل املركز من اويل اىل �شمويل على علو و�شيق ادراج املركز 

و�شوء تقدمي اخلدمة من قبل بع�ص الكوادر التمري�شية . 

وخل�ص وجهاء اللواء مطالب منطقتهم امام جاللة امللك بزيادة اال�شواق 
التجارية املدنية والع�شكرية وتفوي�ص الواجهات الع�شائرية اىل ا�شحابها 
اجلمعيات  ودعم  ن�شاطاتها  قاعدة  وتو�شيع  ال�شبابية  االندية  ودعم 

الن�شائية واإن�شاء مركز خلدمة وتاهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة وزيادة 
ا�شا�شية يف عدد من  وان�شاء مدار�ص  العامة  واملتنزهات  عدد احلدائق 

مناطق اللواء. 

وت�شمنت املطالب على رفد مدار�ص اللواء مبختربات احلا�شوب وحمطات 
املعرفة وزيادة الغرف ال�شفية يف عدد منها وان�شاء �شبكة �شرف �شحي 
مياه  �شخ  �شاعات  عدد  وزيادة  اللواء  اهايل  خلدمة  حكومية  وجامعة 
ال�شرب وامكانية جتميع مياه االمطار عرب م�شروع حلفر احلفائر لغايات 
الزراعة والرثوة احليوانية وف�شل مواقع ال�شناعة عن الرقعة الزراعية 

وابعادها عن االحياء ال�شكنية. 

ومن بني املطالب اأي�شًا اإن�شاء �شندوق لدعم ن�شاء اللواء وم�شروع تنموي 
�شامل خلدمة الن�شاء وتقدمي منح ودعم مادي جلمعيات اللواء وعددها 
24 جمعية خريية وان�شاء مراكز تدريب مهني وكلية لتدري�ص التمري�ص 
متخ�ش�شة  جامعة  وان�شاء  العام  النقل  قطاع  لتنظيم  جلنة  وت�شكيل 
خالل  من  الطاقة  توليد  جمال  يف  الكفاءات  لتخريج  النووية  للطاقة 

الطاقة النووية. 

وتبلغ م�شاحة اللواء 154 كليومرتا مربعا ويقدر عدد �شكانه بحوايل 300 
ق�شري  وام  والرقيم  واجلويدة  علندا  وابو  القوي�شمة  وي�شم  ن�شمة  الف 

واملقابلني وخريبة ال�شوق وجاوا واليادودة. 
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اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأهمية تفعيل الدور الذي ت�شطلع به الهيئة 
اخلريية االأردنية الها�شمية وتطوير اأدواتها الأداء ر�شالتها االإن�شانية يف 

اإغاثة وم�شاعدة املحتاجني واملنكوبني يف خمتلف دول العامل. 

ووجه جاللته خالل زيارته، للهيئة، يرافقه رئي�ص الوزراء ورئي�ص الديوان 
امللكي الها�شمي، اإىل �شرورة "تن�شيق وتنظيم العمل اخلريي يف اململكة 

�شمن برنامج وطني �شامل". 

وا�شتمع جاللته اىل �شرح من اأمني عام الهيئة حممد ماجد العيطان 
حول الهيكل التنظيمي واملنهجية اجلديدة التي تعمل الهيئة على اأعدادها 
لتنجز ر�شالتها االإن�شانية يف اإغاثة وم�شاندة املحتاجني واملنكوبني حول 

العامل. 
وقدمت الهيئة ومنذ تاأ�شي�شها م�شاعدات ومعونات لدول عربية واإ�شالمية 
وال�شودان  واملغرب  واجلزائر  فل�شطني  اأبرزها  دولة  �شملت18  وعاملية 

واإيران وتركيا والبو�شنة والهر�شك ودول جنوب اأمريكا وا�شيا وغريها. 

ويف هذا االإطار اأكد العيطان اأن الهيئة تعمل على اإدامة االإغاثة لل�شعب 
الفل�شطيني ب�شكل ممنهج وم�شتمر خا�شة يف غزة وال�شفة الغربية م�شريا 
اإىل اأن قيمة االغاثات االإن�شانية التي قدمتها الهيئة لل�شعب الفل�شطيني 

زادت عن53 مليون دينار. 
ال�شعب  اإىل  امللك نحو240 قافلة خري  باأمر من جاللة  الهيئة  و�شريت 

الفل�شطيني ال�شقيق. مثلما عملت على تزويد امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات 
ال�شفاء  م�شت�شفى  تزويد  اأبرزها  من  واالأدوية  بامل�شتلزمات  الطبية 
بوحدتي غ�شيل كلى و30 �شيارة اإ�شعاف جمهزة جتهيزا حديثا.. و�شكلت 
الهيئة ج�شر عبور واإغاثة لالأ�شقاء يف فل�شطني عرب اإي�شال م�شاعدات 

الدول العربية واالإ�شالمية والعاملية اإىل االأرا�شي الفل�شطينية. 

ووفقا للعيطان فان الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات جاللة امللك لتاأمني 
خمزون ا�شرتاتيجي من امل�شاعدات وم�شتلزمات االإغاثة اإذ �شتعمل على 
طبية  وم�شتلزمات  واأدوية  غذائية  مواد  فيها  تتوفر  م�شتودعات  اإن�شاء 
ومعدات اإقامة املخيمات االإيوائية وتوفري م�شت�شفيات ميدانية متحركة 
للكوارث  تتعر�ص  دولة  اأية  يف  خدماتها  لتقدمي  جاهزة  تكون  بحيث 

واالأزمات االإن�شانية. 

وقال اأن "من �شاأن هذا التوجه اأن يعزز م�شرية الهيئة ودورها اخلريي 
خا�شة وان املنهجية اجلديدة تت�شمن دورا اأو�شع للهيئة". 

ي�شار اإىل اأن الهيئة اخلريية االأردنية الها�شمية اأ�ش�شت عام1990 لتكون 
موؤ�ش�شة وطنية لعمل اخلري ذات ن�شاط متعدد اجلوانب، ت�شعى لتحريك 

الفعاليات اخلريية التطوعية والتعاون معها داخل االأردن وخارجه.

جاللــــة �مللـــك يوؤكـــد �هميـــة تفعيــــل دور
 �لهيئـــــة �خلريية �لردنيــــــة �لها�صميــــــة 
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هذا  عامليا  اقت�شاديا  ركودا  اأن  على  االقت�شادية   االأو�شاط   اأجمعت 
العام2008 هو اأمر حمتمل بل موؤكد جدا، ال بل اأن حمللني اقت�شاديني 
انطلقت  قد  العاملي  الركود  موجة  اأن  قالوا  العامل،  وحول  اأمريكا  يف 
اأبرز  اإىل  طريقها  وجدت  ما  و�شرعان  املتحدة،  الواليات  من  بالفعل 

العامل.    اقت�شادات 
                                                                            

وب�شكل  اجلديد،  العام  مطلع  منذ  العاملية  االقت�شادية  االأو�شاط  تبدي 
متوا�شل، خماوف جدية من احتمال حدوث ركوداقت�شادي عاملي يف عام 
اأن هناك خطرا حقيقيا  اأعلن �شراحة  2008 . ف�شندوق النقد الدويل 
يرتب�ص باالقت�شاد العاملي. وقبل اأيام اأبدى املنتدى االقت�شادي العاملي 

بدوره قلقًا من ركود اقت�شادي عاملي خالل العام احلايل.

وبينما اأبدى 3 من اأ�شل 5 من مديري املحافظ اال�شتثمارية يف العامل 
االإدارة  خ�ش�شت  جديدة،  عاملية  ركود  موجة  من  �شديدة  خماوف 
خالل  االأمريكي  االقت�شاد  لتحفيز  دوالر  مليار   140 مبلغ  االأمريكية 
العام احلايل.وانني من  اأن�شار الراأي القائل باأن الركود االقت�شادي 

قد بداأ بالفعل.

التي  النا�شئة  للبلدان  بالن�شبة  اأما  الغربية،  للدول  بالن�شبة  هذا   
�شهدت منوا م�شطردا طيلة العقدين املا�شيني، و�شهدت ثورة �شناعية 
وتكنولوجية كال�شني على �شبيل املثال، فاإن منو هذا العمالق االقت�شادي 
الذي يعد االأول يف القارة االآ�شيوية، �شيتاأثر كثريا "منو ال�شني �شيرتاجع 
من 11.4 اإىل 7.1 باملائة، والهند العمالق الثاين، من 8.8 اإىل 8.6 

ورو�شيا من 7.3 اإىل 6.5 ".

وا�شيف اىل اإن اأي انكما�ص اقت�شادي يف اأمريكا البد واأن ينعك�ص �شلبا 
على باقي العامل. فال�شني التي ت�شل مبادالتها مع اأمريكا اإىل 265 مليار 
دوالر �شنويا، �شتتاأثر كثريا بالركود االأمريكي حيث �شتتاأثر �شادراتها اإىل 

اأمريكا ب�شكل كبري".

هذا وباال�شافة اىل  اأن الدول العربية املنتجة للنفط �شتكون، با�شتثناء 
االأ�شواق املالية فيها، بعيدة عن الركود العاملي، ب�شبب ارتفاع اأ�شعار النفط 
والعائدات النفطية الكبرية "فال�شعودية املنتج االأول للنفط يف العامل والتي 
ت�شكل ال�شادرات النفطية 90 % من جمموع �شادراتها ا�شتطاعت اأن ت�شد 
العجز يف موازنتها كما ا�شتطاعت اأن حتقق فائ�شا بقيمة 70 مليار دوالر 

ǺǭƘǂǲǩƗ

الركـود االقتصـادي يلقـي بظاللـه
 علـى االقتصاد العاملي يف 2008 

ǼǩƘǭ ǨǪƮǭǷ ǌǾƽǷ / ǯƘǮǾǪƽ ǯƘǮǾǪƽ ƴǩƘƱ ƳǸǮƮǭ
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اإيران  اأن  كما  املختلفة.  التنمية  برامج  بتمويل  لها  �شي�شمح  الذي  االأمر 
ا�شتطاعت اأن ت�شاعف عائداتها من النفط 3 مرات. فقد كانت 19 مليار 

دوالر يف عام 2002  واأ�شبحت يف عام 2006 تزيد عن 60 مليار دوالر"
 

ويف مقابل ذلك جند اأن الدول العربية الفقرية وغري املنتجة للنفط �شوف 
تتاأثر ب�شكل كبري مبوجة الركود العاملية الراهنة. "ففي كل دورة اقت�شادية 
الدول  اأما  �شيك�شب  من  هم  للنفط  املنتجون  ورابحون.  خا�شرون  هناك 
ارتفاع  نتيجة  كثريا  ف�شت�شرر  والفقرية،  النا�شئة  الدول  وكذلك  العربية 
اأ�شعار النفط. فهي �شتدفع ثمنا عاليا للنفط، كما اأنها �شتدفع اأثمانا على 

وارداتها غري النفطية من الدول الغربية".

يف البداية اعتقد اخلرباء اأن التاأثريات االقت�شادية لالأزمة املالية الناجمة 
عن انهيار �شوق العقار االأمريكي بفعل اأزمة الرهن عايل املخاطر، �شتظل 
البنوك  يف  �شتنح�شر  اخل�شائر  واأن  املتحدة،  الواليات  داخل  حم�شورة 
واملوؤ�ش�شات املانحة للقرو�ص، لكن �شرعان ما تبني اأن لهذا الفريو�ص قدرة 
على اجتياز احلدود بل واملحيطات. فاالأزمة م�شتمرة يف اإحداث ا�شطرابات 
يف االأ�شواق املالية الدولية، ويف تهديدها للبنوك االأمريكية الكربى، التي 
بداأت ت�شتعني باملوؤ�ش�شات املالية اخلارجية )�شيتي جروب( وكذلك اأي�شا 
البنوك االأوروبية واالآ�شيوية. كما اأن االأزمة التي بداأت يف قطاعي العقارات 

والبنوك، انت�شرت لت�شمل باقي القطاعات االقت�شادية االأخرى.

وجميع املوؤ�شرات، بدءا باالرتفاع يف معدل البطالة، اإىل ارتفاع املديونية 
وتراجع ن�شبة النمو االقت�شادي وارتفاع اأ�شعار النفط، مرورا باأزمة الرهن 
الت�شخم من جديد على  ال�شناعي، وعودة  النمو  والتباطوؤ يف  العقاري، 
الك�شاد االقت�شادي قد  اأن �شبح  توؤكد حقيقة واحدة هي  م�شتوى عاملي، 

األقى بظالله على االقت�شاد العاملي.

واإذا كانت هذه هي حال االقت�شاد االأمريكي يف الن�شف االأول من ال�شهر 
االأول من العام اجلديد، فاإن مالمح االقت�شاد العاملي، ت�شري اإىل اأن دورة 
النمو قد و�شلت نهايتها، واأن منحنى الرتاجع قد بداأ خا�شة واأن اقت�شادات 

الدول ال�شناعية الرئي�شية الكربى اأخذت هي االأخرى يف التباطوؤ.

ورغم اأن بع�ص املحللني يرون اأن ما يحدث هو ت�شحيح طبيعي، قيا�شا على 
دورات �شابقة يف االقت�شاد العاملي، بل اأن هذا الت�شحيح يعد اأقل حدة مما 
حدث يف املا�شي، فاإنهم يعرتفون يف الوقت ذاته، باأن املوؤ�شرات الراهنة 

تدل على اأن "عملية الت�شحيح" قد ت�شتمر طويال.

ف�شعر الذهب و�شل م�شتويات قيا�شية، كما اأن تراجع �شعر الدوالر، و�شل 
م�شتويات قيا�شية اأي�شا )اأون�شة الذهب جتاوزت ت�شعمائة دوالر اأمريكي 
وتتجه نحو م�شتوى االألف دوالر(، والدوالر يرتاجع اأمام الني واليورو مقرتبا 

من حاجز دوالر ون�شف الدوالر.

 واإذا ا�شتمر هذا املنحى للذهب والدوالر، فاإن قواعد اللعبة االقت�شادية 
االأمريكية قد تتغري: مبعنى اأن الدوالر قد ال يبقى حمل اإجماع عاملي على 
اأنه معيار للقيمة يف االأ�شواق العاملية. فاجلرنال االأخ�شر، كما كان 

ي�شمى منذ ال�شبعينيات وحتى �شنوات على بدء االألفية الثالثة، قد ينزل 
عن عر�شه، لي�ص بال�شرورة اأمام العملة االأوروبية ال�شاعدة اليورو، اأو اأمام 
الذهب الذي قد يعود لي�شكل قاعدة االقت�شاد العاملي، بل رمبا اأمام حتالف 
الدوالر،  بينها  لي�ص  �شاعدة  عمالت  �شلة  اأو  والذهب  اليورو  بني  جديد 

والذهب.

الرئي�شي  الداعم  االأمريكي،  لالقت�شاد  املطمئن  غري  الو�شع  اأن  كما 
الدرجة  بذات  اال�شتمرار  االأمريكيني  ال�شعب على  �شيجعل من  للدوالر 
من التو�شع االقت�شادي املمول بدين خارجي يتجاوز ملياري دوالر يوميا. 
ولذلك فاإن معظم الت�شورات االقت�شادية امل�شتقبلية، ترى اأن الت�شحيح 
االقت�شادي العاملي �شيكون اأو�شع نطاقا من جمرد نهاية دورة اقت�شادية 

وبداية دورة جديدة.

متزايد  ب�شكل  مقتنعني  باتوا  امل�شتثمرين  اأن  اإىل  اال�شتطالع  واأ�شار 
باأن خماطر الدورة االقت�شادية، ت�شكل اأكرب تهديد ال�شتقرار اأ�شواق 
اأي�شًا  يزداد  العاملي  االقت�شاد  �شالمة  حول  القلق  واأن  العاملية.  املال 

يف عام 2008.

كما اأن امل�شتثمرين بداأوا يجرون تعديالت كبرية يف خم�ش�شات حمافظهم 
اال�شتثمارية اإثر تراجع توقعاتهم حول اآفاق ربحية اأ�شهم ال�شركات، حيث 
توقعت غالبيتهم ال�شاحقة تقل�ص هوام�ص ربحية ال�شركات يف عام 2008 
ومنو االأرباح بن�شبة تقل عن 10 % خالل ال�شهور االثني ع�شر املقبلة، مقارنة 
مع ن�شبة 60% من امل�شتثمرين الذين توقعوا ذلك يف �شهر دي�شمرب/ كانون 
االأول و40 % من امل�شتثمرين الذين توقعوا ذلك يف �شهر اأكتوبر/ ت�شرين 

االأول من العام املا�شي.

عام  يف  بال�شعف  العاملي  االقت�شاد  بتعرث  امل�شتثمرين  توقعات  وتزامنت 
2008 مع ت�شاوؤمهم ال�شديد حول اآفاق اأرباح ال�شركات االأوروبية هذا العام. 
اأرباح  وقد ارتفعت ن�شبة مديري املحافظ العاملية الذين يتوقعون تدهور 
تلك ال�شركات حيث قاموا بتقلي�ص ح�شة اأ�شهم ال�شركات ال�شناعية يف 
خالل  �شادت  التي  تلك  تقارب  م�شتويات  اإىل  اال�شتثمارية  حمافظهم 
موجة الذعر التي اجتاحت االأ�شواق يف مايو/اأيار 2006 . وكبديل �شارع 

امل�شتثمرون للعودة اإىل اأ�شهم �شركات النفط والغاز.

باعتبار  لل�شركات  قرو�شها  تقلي�ص  البنوك  على  يتوجب  اأنه  كما 
التوازن  الإعادة  جهودها  عنا�شر  من  رئي�شيًا  عن�شرًا  ي�شكل  ذلك 
الدورات  لتاأثري  اخلا�شعة  ال�شركات  واأن  اخلتامية.  ح�شاباتها  اإىل 
اإليها  املقدمة  امل�شرفية  االئتمانات  انخفا�ص  �شتواجه  االقت�شادية 
طرح  خالل  من  متويالت  تدبري  ل�شعوبة  مواجهتها  مع  بالتزامن 

�شندات مديونية لالكتتاب يف االأ�شواق.

فال�شيولة تتدفق من الدول التي تتمتع بفائ�ص �شيولة اإىل الدول التي هي 
باأم�ص احلاجة لها. فحكومات اآ�شيا ودول اخلليج توظف وت�شتثمر فوائ�ص 

ال�شيولة ال�شخمة بداًل من مراكمتها كاحتياطيات.
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مليــــار دينــــار مــــوجــــود�ت 28 �صركــــة عقاريــــة 
م�صاهمــــــة عامــة و�أرباحهــا ترتفـــع بن�صبــــة %300 

ƷƘøøøǢǖǩƗ ǨǾǪƮơ
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قاربت جمموع موجودات 28 �شركة عقارية يف العام املا�شي مليار دينار ، يف وقت 
يقدر فيه مراقبون قيمة هذه املوجودات ب�شعر ال�شوق باأعلى من ذلك بكثري نتيجة 

الحتكام غالبية ال�شركات للتقييم بناء على �شعر التكلفة اأو ال�شراء. 

وقد بلغت جمموع موجودات 28 �شركة مدرجة يف بور�شة عمان -با�شتثناء واحدة 
مل تعلن عن ميزانيتها بعد- 13ر939 مليون دينار يف العام 2007 مقابل 753 

مليون دينار يف العام 2006 بارتفاع مقداره 1ر186 مليون دينار ون�شبته %25.

ويف قراءة حتليلية لواقع ال�شركات امل�شاهمة العامة النا�شطة يف قطاع العقار 
واملدرجة يف بور�شة عمان، يالحظ ارتفاع �شايف اأرباح القطاع وبن�شبة 298% يف 
العام 2007 مقارنة بالعام الذي �شبقه مما يدلل على مدى التغرّي النوعي الذي 
اأ�شاب هذه ال�شركات خالل العامني املا�شيني، لتكون اأبرز ال�شركات امل�شتفيدة 
من الطفرة النوعية التي نتجت عن ارتفاع حجم �شيولة اال�شتثمار يف املنطقة، 

واحلاجة املتزايدة القتناء االأ�شول يف خمتلف مناطق اململكة.

املا�شي 2007 ما جمموعه 7ر36  العام  العقارية يف  ال�شركات  اأرباح  بلغت  اإذ 
مليون دينار مقابل 2ر9 مليون دينار يف العام 2006 بارتفاع مقداره 4ر27 مليون 

دينار ون�شبته %298. 

وحتّولت بع�ص ال�شركات العقارية خالل العامني املا�شيني من االأن�شطة التقليدية 
القيمة  تعطي  التي  الكافية  اللم�شات  و�شع  دون  االأرا�شي  و�شراء  ببيع  املتمثلة 
امل�شافة اجلديدة، اإىل �شركات معنية بالتطوير واإ�شفاء قيم جديدة على القطاع 
الت�شهيالت  وباتت  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  مهمة  بح�شة  يحظى  الذي 
البنوك  ت�شهيالت  اإجمايل  من  الثانية  املرتبة  حتتل  فيه  لال�شتثمار  املمنوحة 

العاملة يف االأردن، اإثر جتاوزه قطاعات تقليدية اأبرزها ال�شناعة وال�شياحة. 

اأن عددا من هذه ال�شركات وا�شلت خالل ال�شنوات الثالث املا�شية  ويالحظ 
اململوكة من  االأرا�شي  باأبرز  التفريط  دون  وبنًى  اأرا�ص  من  تطوير ممتلكاتها 
جهتها، فيما جنحت اأخرى يف حتقيق اأرباح عرب بيع اأرا�ص وا�شتبدالها باأخرى 
ارخ�ص اأثمانًا يف مناطق بعيدة ن�شبيًا عن مراكز املدن، باعتبارها �شتكون الوجهة 
التالية للم�شتثمرين بعدما ت�شّخمت العا�شمة وبات من ال�شعب اإيجاد امل�شاحات 

الكافية الإقامة امل�شاريع الكربى واملتو�شطة.

وتر�ّشح تكهنات القطاع للحفاظ على جاذبيته حتى نهاية العقد احلايل على اأقل 
تقدير، وتفيد اأخرى باأن تطورات ت�شريعية �شت�شتدعي دفع القطاع نحو املزيد من 
الن�شاط عقب تطبيق قانون املالكني وامل�شتاأجرين عام 2010، يف وقت ي�شتبعد 
بحجم  االأ�شعار  ارتباط  نتيجة  هبوطي  �شعري  ت�شحيح  اأي  ح�شول  الكثريون 
ال�شيولة يف املنطقة والناجتة بدورها عن ارتفاع النفط على امل�شتوى العاملي، 
ناهيك عن اعتبار العقار مالذًا اآمنًا للكثريين يف �شوء تخّبط االأ�شواق املالية يف 

املنطقة خالل العام احلايل على اأقل تقدير.

عمان  بور�شة  يف  املدرجة  العامة  امل�شاهمة  لل�شركات  العقارات  قائمة  وت�شم 
اأن �شركة تعمري  اإال  نحو 29 �شركة ،تتفاوت يف ر�شاميلها من حيث ال�شخامة 
تعد االأعلى براأ�شمال م�شرح مقداره 212 مليون دينار وحفزت العقارات ، وما 
�شهدته من منو كبري خالل االأعوام القليلة املا�شية، منو �شناعات مهمة مثل 
�شناعة اال�شمنت واحلديد والكوابل واالأملنيوم واخلر�شانة اجلاهزة واالأنابيب 

وغريها، عدا عن الت�شميم الداخلي واالأثاث.

7ر36 مليون دينار �أرباح 28 �صركة عقارية يف �لعام 2007

ت�شاعفت اأرباح 28 �شركة عقارية مدرجة اأ�شهمها يف بور�شة عمان خالل العام 
املا�شي مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام املا�شي، اإذ بلغت 7ر36 مليون دينارا 
مقابل 2ر9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 4ر27 مليون دينار ون�شبته 298%  غري 
اأن بع�ص ال�شركات حققت قفزات نوعية يف اأرباحها، ك�شركة االحتاد لتطوير 
االأرا�شي والتي بلغت اأرباحها يف العام املا�شي 4 ماليني دينار، مقابل 249 دينار 
لتحقق بذلك منوا و�شلت ن�شبته اإىل 1609327%، تلتها �شركة اإعمار العقارية 
التي منت اأرباحها بن�شبة 3016%  عرب حتقيقها 2ر8 مليون دينار مقابل خ�شائر 
مقدارها 5ر281 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام 2006. وفيما يلي اأبرز نتائج 

تلك ال�شركات.

�ل�صاخمة لال�صتثمار�ت 
اأرباحا �شافية حتى  وحققت ال�شركة ال�شاخمة لال�شتثمارات العقارية واملالية 
نهاية العام املا�شي 7ر358 األف دينار مقابل خ�شائر مقدارها 5ر33 األف دينار 
لنف�ص الفرتة من العام 2006. وبلغ جمموع موجودات ال�شاخمة لال�شتثمارات 
8ر2مليون دينار حتى نهاية العام املا�شي مقارنة بـ 8ر1 مليون دينار، لتحقق 

بذلك ارتفاعا يف املوجودات بن�شبة 6ر%55. 

�لتجمعات خلدمات �لتغذية
تراجعت اأرباح �شركة التجمعات خلدمات التغذية واالإ�شكان بن�شبة 97.5%، اإذ 
بلغت خالل العام املا�شي 9ر12 األف دينار مقابل 2ر522 األف دينار، خالل نف�ص 
الفرتة من العام 2006. غري اأن جمموع موجودات ال�شركة منت 3.1%، اإذ بلغت 
حتى نهاية العام املا�شي لت�شل اإىل 13.12 مليون دينار مقابل 12.73 مليون 

دينار لنف�ص الفرتة من العام 2006. 

تطوير �لعقار�ت
ا�شتقرت خ�شائر �شركة تطوير العقارات خالل العامني املا�شيني عند 3ر1 مليون 
اإىل 5ر42 مليون  اأيلول  نهاية  العقارات حتى  وارتفعت موجودات تطوير  دينار 
دينار مقارنة مع 6ر13مليون دينار لت�شجل بذلك ارتفاعا ن�شبته 213%  عن نف�ص 

الفرتة من العام 2006. 

�ل�صرق �لعربي لال�صتثمار�ت �لعقارية 
لت�شل اىل 9ر6  العقارية  العربي لال�شتثمارات  ال�شرق  اأرباح �شركة  وتراجعت 
مليون دينار خالل العام املا�شي ، مقارنة باأرباح مقدارها 3ر11 مليون دينار 

لنف�ص الفرتة من العام 2006. 
ومنت موجودات ال�شرق العربي يف نهاية العام املا�شي بن�شبة 4.3%، اإذ بلغت 
قرابة 51 مليون دينار مقارنة مع 9ر48 مليون دينار، كما يف ميزانية 31 كانون 

االأول من العام 2006. 

عمد لال�صتثمار
بلغت اأرباح �شركة عمد لال�شتثمار والتنمية العقارية بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات 
1.80 مليون دينار ،فيما زادت موجودات ال�شركة حتى نهاية العام املا�شي بن�شبة 
3.1%، اإذ بلغت 1ر10 مليون دينار مقارنة مع 8ر9 مليون دينار لنف�ص الفرتة من 

العام 2006.

�إعمار للتطوير و�ل�صتثمار 
اأرباحا   2007 العام  خالل  العقاري  واال�شتثمار  للتطوير  اعمار  �شركة  حققت 
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قيا�شية تعد هي االأعلى يف �شوق العقار املحلي وبن�شبة ارتفاع بلغت 2813%  اإذ 
حققت ال�شركة 2ر8 مليون دينار كاأرباح مقابل خ�شائر بلغت يف العام 2006 ما 
جمموعه 5ر281 األف دينار كما منت موجودات اعمار حتى نهاية العام املا�شي 
بن�شبة 10.3%، اإذ بلغت 32 مليون دينار مع مقارنة 29 مليون دينار يف ميزانية 

ال�شركة يف 31 كانون االأول 2006.

�لعرب للتنمية �لعقارية 
قفزت االأرباح ال�شافية ل�شركة العرب للتنمية العقارية "عرب كورب" يف العام 
املا�شي بن�شبة 2ر305% لت�شل اإىل 13ر5 مليون دينار مقابل خ�شائر مقدارها 

5ر2 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام 2006. 
وزادت موجودات العرب للتنمية العقارية بن�شبة 8.8% حتى نهاية العام املا�شي 
اذ بلغت 7ر77مليون دينار مقارنة مع 4ر71 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام  

 .2006

�لإمناء �لعربية للتجارة
تراجعت اأرباح �شركة االإمناء العربية للتجارة واال�شتثمارات العاملية خالل العام 
املا�شي بن�شبة 80.8%، اإذ بلغت 1ر615 األف دينار مقارنة مع 2ر3 مليون دينار 

خالل نف�ص الفرتة من العام 2006.

ومنت موجودات ال�شركة االإمناء حتى نهاية العام املا�شي، بن�شبة 8.8%،اإذ بلغت 
3ر17 مليون دينار مقارنة مع 9ر15مليون دينار كما يف ميزانية 31 كانون االأول 

.2006

�لعقارية �لأردنية 
بعد  اأرباحها  يف  منوا  العقارية  للتنمية  االأردنية  العقارية  ال�شركة  حققت 
املخ�ش�شات بن�شبة 247.2%، اإذ بلغت 95ر7 مليون دينار خالل العام املا�شي 

مقارنة مع 29ر2 مليون دينار لنف�ص الفرتة من العام 2006.

وبلغت جمموع موجودات العقارية االأردنية 2007، ما مقداره 44 مليون دينار 
مقارنة مع 8ر35 مليون دينار، كما يف ميزانية 31 كانون االأول من العام 2006 

اأي بن�شبة زيادة 9ر%22 

�لتجمعات �ل�صتثمارية �ملتخ�ص�صة 
ال�شريبة  بعد  املتخ�ش�شة  اال�شتثمارية  التجمعات  �شركة  اأرباح  ا�شتقرت 
واملخ�ش�شات يف العام املا�شي عند 9ر2مليون دينار مقارنة بذات االرباح يف 
العام 2006. غري اأن موجودات ال�شركة ارتفعت بن�شبة 3ر8%، اذ و�شلت حتى 
نهاية العام املا�شي 3ر70 مليون دينار مقارنة مع 9ر64 مليون دينار كما يف 31 

كانون االأول من العام 2006.

�ملعا�صرون للم�صاريع �لإ�صكانية
بعد املخ�ش�شات حتى  االإ�شكانية  للم�شاريع  املعا�شرون  اأرباح �شركة  وارتفعت 
نهاية العام املا�شي لت�شل اىل 1ر1 مليون دينار مقارنة مع 4ر602 األف دينار 

لت�شجل بذلك منوا ن�شبته %85.

�لإحد�ثيات �لعقارية
ارتفعت اأرباح �شركة االإحداثيات العقارية يف العام 2007 لت�شل اىل ما جمموعه 

96ر397 اإلف دينار مقابل 4ر39 األف دينار بارتفاع ن�شبته 1ر%910. 
اإال اأن جمموع موجودات ال�شركة قد تراجع من 1ر4 مليون دينار كما يف نهاية 

2006 اإىل 8ر3 مليون دينار يف العام 2007 

�إحتاد �مل�صتثمرون �لعرب 
و�شجلت �شركة اإحتاد امل�شتثمرون العرب للتطوير العقاري التي با�شرت اأعمالها 
يف ني�شان 2006 خ�شائر خالل العامني املا�شيني لتبلغ 7ر79 األف دينار، فيما 
اأنخف�ص اإجمايل موجودات ال�شركة من 9ر2 مليون دينار يف العام 2006 اإىل 8ر2 

مليون دينار يف نهاية العام 2007 
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�لأردن دبي لالأمالك "عقاركو" 
بال�شركة  �شابقا  عرفت  والتي  لالمالك  دبي  االأردن  �شركة  اأرباح  وتراجعت 
التجارية العقارية من 9ر228 األف دينار يف العام 2006 اىل خ�شائر بلغت 6ر681 
األف دينار وبن�شبة 397.8%. كما تراجعت موجودات ال�شركة يف العام املا�شي 

لت�شل اىل 6ر8 مليون دينار مقابل 4ر9 مليون دينار يف العام 2006. 

ميثاق لال�صتثمار�ت �لعقارية
وتزايدت خ�شائر �شركة ميثاق لال�شتثمارات العقارية بعد املخ�ش�شات بن�شبة 
5ر134%، اإذ بلغت 4ر333 الف دينار خالل العام املا�شي مقارنة مع 2ر142 األف 

دينار لنف�ص الفرتة من العام 2006.
 ارتفعت جمموع موجودات ال�شركة التي بداأت اأعمالها يف �شباط 2006 ، اىل 
5ر11 مليون دينار يف نهاية العام 2007 مقارنة مع 7ر5 مليون دينار، كما يف 

ميزانية 31 كانون االأول من العام 2006 اأي بن�شبة زيادة 8ر%101.

�لحتاد لتطوير �لأر��صي
املا�شي  العام  ملحوظ يف  ب�شكل  االأرا�شي  لتطوير  االحتاد  �شركة  اأرباح  ومنت 
بن�شبة 1606325% لت�شل اإىل 4 ماليني دينار مقابل 249 دينار يف العام 2006.

 كما ارتفعت جمموع موجودات ال�شركة يف العام 2007 اإىل 9ر72 مليون دينار 
مقارنة بـ 54 مليون دينار يف العام 2006 وبن�شبة ارتفاع بلغت %35.

�مل�صتثمرون و�ل�صرق �لعربي
وانتقلت �شركة امل�شتثمرون وال�شرق العربي لال�شتثمارات ال�شناعية والعقارية 
من اخل�شائر اىل حتقيق اأرباح بلغت يف العام املا�شي 04ر1 مليون دينار مقابل 
خ�شائر بلغت يف العام 2006 ما جمموعه 1ر3 مليون دينار وبن�شبة ارتفاع بلغت 

.%133.5
كما ارتفعت اإجمايل موجودات ال�شركة يف العام 2007 اىل 1ر53 مليون دينار 

مقابل 8ر49 مليون دينار يف نهاية العام 2006.

جممع �ل�صليل �ل�صناعي �لعقاري
بلغ  العام 2007  العقاري بخ�شائر يف  ال�شناعي  ال�شليل  ومنيت �شركة جممع 
جمموعها 4ر431 األف دينار مقابل اأرباح بلغت يف العام 2006 3ر435 األف دينار 
بانخفا�ص ن�شبته 199%. فيما ارتفعت جمموع موجودات ال�شركة ب�شكل ملحوظ 
يف العام املا�شي وبن�شبة 177.5%، لت�شل اىل 5ر65 مليون دينار مقابل 6ر23 

مليون دينار يف العام 2006.

�ملو�رد للتنمية و�ل�صتثمار
تراجعت خ�شائر �شركة املوارد للتنمية واال�شتثمار يف العام املا�شي بن�شبة 6ر%46 

، اإذ بلغت 5ر23 األف دينار مقابل 44 الف دينار يف العام 2006. 
ما جمموعه 11  العام 2007  نهاية  كما يف  ال�شركة  موجودات  اإجمايل  وبلغت 

مليون دينار مقابل 6ر11 مليون دينار يف العام 2006.

�لكفاءة لال�صتثمار�ت �لعقارية
االأوىل  اخلم�شة  ال�شهور  يف  العقارية  لال�شتثمارات  الكفاءة  �شركة  وحققت 
التاأ�شي�شية )اآب - كانون اأول 2007( ربحا �شافيا بلغ 98ر387 األف دينار فيما 
بلغت جمموع موجودات ال�شركة يف ذات الفرتة من العام املا�شي 5ر12 مليون 

دينار.

�ملتكاملة لتطوير �لر��صي و�ل�صتثمار 
وبلغت اأرباح املتكاملة لتطوير االرا�شي واال�شتثمار يف العام 2007 ما جمموعه 
2ر1 مليون دينار مقابل 5ر60 الف دينار يف العام 2006 حمققة بذلك زيادة 

ن�شبتها 5ر%1883.
 فيما بلغت جمموع موجودات ال�شركة يف العام املا�شي 3ر17 مليون دينار مقابل 

96ر13 مليون دينار وبن�شبة ارتفاع بلغت 9ر%23.

�ملحفظة �لعقارية �ل�صتثمارية
و�شجلت �شركة املحفظة العقارية اال�شتثمارية اأرباحا خالل العام املا�شي بلغت 
4ر259 األف دينار بعد اأن منيت بخ�شائر يف العام 2006 بلغت 5ر4 مليون دينار 

بارتفاع مقداره 8ر%105. 
فيما بقيت موجودات ال�شركة م�شتقرة عند حاجز 11 مليون دينار ،اإذ بلغت يف 

العام املا�شي 5ر11 مليون دينار مقابل 1ر11 مليون دينار يف العام 2006.

�لردنية للتعمري
وت�شاعفت خ�شائر ال�شركة االردنية للتعمري خالل العام املا�شي لت�شل اىل 2ر3 

مليون دينار مقابل 4ر582 األف دينار يف العام 2006.
راأ�ص  العقاري من حيث  ال�شوق  تعد االكرب يف  التي  ال�شركة  اأن موجودات  اال   
املال البالغ 212 مليون دينار قد ارتفعت من 8ر246 مليون دينار يف العام 2006 
لت�شل اىل 5ر283 مليون دينار كما يف نهاية امليزانية املوحدة يف 31 كانون االول 

.2007

�لق�صور للم�صاريع �لعقارية
و�شجلت �شركة الق�شور للم�شاريع العقارية خ�شائر يف العام 2007 بلغت 5ر80 
دينار يف ذات  ال�شركة 4ر4 مليون  اإجمايل موجودات  بلغت  فيما   ، دينار  الف 

العام 

زهرة �لردن 
وانخف�شت خ�شائر �شركة زهرة االردن لال�شتثمارات العقارية والفنادق من 20 
الف دينار يف العام 2006 اىل 9ر11 األف دينار يف العام 2007 وبن�شبة انخفا�ص 
بلغت 5ر40%، فيما بلغت جمموع موجودات ال�شركة يف العام املا�شي 1ر532 األف 

دينار مقابل 8ر484 األف دينار يف العام 2006.

�ل�صرق �لو�صط لال�صتثمار�ت �ملتعددة
العام  يف  املتعددة  لال�شتثمارات  االو�شط  ال�شرق  �شركة  ارباح  �شايف  وارتفعت 
األف دينار يف العام 2006  األف دينار مقابل 1ر50  املا�شي لت�شل اىل 3ر133 
وبن�شبة ارتفاع بلغت 1ر166%. فيما بلغت جمموع موجودات ال�شركة يف العام 

املا�شي 4ر3 مليون دينار مقابل 6ر2 مليون دينار يف العام 2006.

�لردن �لدولية لال�صتثمار
ومنيت �شركة االردن الدولية لال�شتثمار بخ�شائر مقدارها 9ر292 األف دينار يف 
العام 2007 مقابل خ�شائر متحققة يف العام 2006 مقدارها 1ر132 األف دينار 
وانخف�شت جمموع موجودات ال�شركة من 2ر13 مليون دينار لت�شل اىل 7ر12 

مليون دينار يف العام 2007

�لتحديث لال�صتثمار�ت �لعقارية
وبلغت اأرباح �شركة التحديث لال�شتثمارات العقارية يف العام املا�شي 10 االف 

دينار فيما بلغت جمموع موجودات ال�شركة يف ذات العام 2ر3 مليون دينار.



20

ƟȅƘøøøøøøǢǭ

بقلم م. ن�صال قاقي�ش

جاءت مبادرة  " �شكن كرمي لعي�ص كرمي" التي اأطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين يوم ال�شاد�ص والع�شرين 
من ال�شهر املا�شي يف مركز احل�شني للموؤمترات يف البحر امليت اأمام اأكرث من 2500 مواطن ميثلون فئات 
املجتمع االأردين. املبادرة التي ت�شمل تنفيذ 100 األف وحدة �شكنية لدعم �شريحة ذوي الدخل املحدود 
واملتو�شط �شمن مرحلتني خالل خم�ص �شنوات وبكلفة ت�شل اإىل خم�شة مليارات دينار اأردين على اأن يبداأ 

تنفيذ املرحلة االأوىل هذا العام بواقع 20500 وحدة �شكنية .

من  عري�ص  لقطاع  الكرمي  ال�شكن  توفري  �شرورة  للمبادرة  اال�شرتاتيجي  الهدف  يف  امللك  جاللة  وراأى 
االأ�شر االأردنية بعد درا�شة وافية للواقع ال�شكاين يف االأردن لل�شنوات اخلم�ص القادمة اأظهرت اأن االأمن 
االجتماعي واالقت�شادي اأولوية ملّحة .تكمن اهمية هذه املبادرة امللكية كونها تلبي رغبات ا�شر اردنية يف 
ايجاد ال�شكن املالئم ممن ال متكنهم ظروفهم ال�شعبة يف بناء م�شاكن لهم يف ظل االرتفاع الكبري يف 
اأ�شعار مواد البناء وال�شقق ال�شكنية االمر الذي يوؤكد على حر�ص القائد يف  توفري العي�ص الكرمي الأبناء 

�شعبه من خالل توا�شله الدائم معهم وتلم�ص احتياجاتهم.

ا�شتقبل املواطنون مبادرة جاللة امللك لال�شكان بفرح و�شعادة باعتبارها مبادرة رائدة فريدة  وواحدة 
من مكرمات جاللته تعود باالمن والطمانينة على الوطن واملواطن �شيما وان ال�شريحة االو�شع من �شكان 
اململكة هي هدف املبادرة االمر الذي ي�شاعد يف تخفيف عبء ارتفاع اال�شعار عن جميع فئات املواطنني 
ان هذه  �شك  الغايل.وال  الوطن  واالبداع يف خدمة  والعطاء  البذل  املزيد من  ف�شال عن حتفيزهم يف  
املادية  امكاناتها  مع  تتنا�شب  بحيث  االردنية  اال�شرة  متناول  والكرمي يف  الالئق  ال�شكن  املبادرة جعلت 
الب�شيطة يف توفري االرا�شي والبنى التحتية ونافذة جديدة تف�شح املجال امام جميع فئات املجتمع االردين 

يف اال�شتفادة من مبادرة �شكن كرمي لعي�ص كرمي دون ان يثقل على موازنة اال�شرة االردنية. 

انع�شت املبادرة امال من ق�شت عليهم الظروف يف حلم  احل�شول على �شكن منا�شب الفراد ا�شرهم بعد 
ان كان هاج�شهم اال�شا�شي نظرا لل�شعوبات والعراقيل التي يعاين منها ا�شحاب الدخل الب�شيط  يف ظل 
ارتفاع ا�شعار مواد البناء واالرا�شي .فكاد املواطن ي�شعر انه فقد ال�شيطرة على حياته وانه ي�شري يف بحر 

من الظلمات نحو املجهول فاذا باملبادرة امللكيه تنري الدرب وتعيد االمل يف حياة املواطن .

ان اح�شا�ص جاللة امللك بنب�ص مواطنيه واحوالهم املعي�شية ا�شعف االالف من اال�شر االردنية من الذين 
كان امتالك منزل لهم حلما يراودهم فامل�شروع ف�شال عما يعنيه لهم من ان�شاء م�شاكن لهم �شيعمل على 
تغيري ا�شياء كثرية يف حياة تلك اال�شر مبا ي�شكل ركيزة ا�شا�شية يف االمن االجتماعي وياأتي �شمن جهود 
جاللته يف �شعيه امل�شتمر من اجل حماربة الفقر والبطالة والوقوف جلانب الفئات املحتاجة و اأ�شحاب 

الدخل املحدود.

كما ان املبادرة امللكية �شاوت بني خمتلف �شرائح املواطنني من ذوي الدخول املحدودة وجاءت يف وقت 
ا�شبح فيه من ال�شعوبة ان يتملك ال�شباب املقبلون على الزواج �شقة العمر حيث العزوف عن الزواج يف 
تنام م�شتمر ويهدد مب�شكلة اجتماعية حيث و�شعت املبادرة امللكية ال�شامية حدا ملعاناة اال�شر الكبرية من 
عدم امتالكهم ل�شقة �شكنية .و�شتعمل املبادرة على حتقيق اال�شتقرار لع�شرات االالف من اال�شر االردنية 
فهذة املكرمة الها�شمية بعثت االمل يف نفو�ص الكثري من املواطنني ملوا�شلة عي�ص كرمي فهذا لي�ص بالغريب 

وامنا �شخاء الها�شميني املتوا�شل.
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بقلم ح�صني ن�صو�ن

نف�ص  يف  يوقع  مبهر،  اأثر  على  واالح�شاء  االرقام  لغة  تنطوي 
ترعب  �شياقاتها  عن  تخرج  حني  االرقام  الن  اخلوف،  القاريء 
االن�شان العادي، وبالتايل فان مهمة الكاتب او الباحث و�شدقيته 

تتمثل يف و�شع النتائج �شمن �شياقاتها..

تقت�ص  احيانا  رعبا، النها  ا�شد  االقت�شادية فهي  النظريات  اما 
من االن�شان، واخرى ت�شعى ملعاقبته، واحيانا تتعامل وفق قوانني 

ميكانيكية حتوله قطعة "خردة" او جمرد كائن ا�شتهالكي.

وال   ، اجلوانيات  او  امل�شاعر  تلزمها  ال  االقت�شادية،  النظريات 
ينبغي  �شوا�شية  الكل  والكهل،  الطفل  او  واملراأة  الرجل  تفرق بني 

ان يلهثوا مع العجلة ب�شرعة ال�شوء.

�شحيح ان االدارة يف العقود االخرية التفتت اىل اجلانب االن�شاين 
يف مقوالتها وادبياتها، ولكن ذلك لي�ص لعيون الفعلة على حد قول 
مل�شلحة  وامنا  املراك�شة.  يقول  ما  على  الربوليتاريا  او  املغاربة، 
الذي  ال�شرط  توفري  ومل�شلحة  االقت�شادية،  امل�شالح  ا�شحاب 

ميكن العاملني لزيادة االنتاج.

ويف هذا ال�شياق جاءت نظرية القيمة ال�شائعة او املفقودة، التي 
"الفخفخة"  "البطر" او  من  نوعا  بو�شفها  الثقافة  عن  تتحدث 
املوؤ�ش�شات  ا�شحاب  جيوب  او  ل�شندوق  �شيئا  ت�شيف  ال  التي 

ال�شناعية او التجارية،

اما  التو�شيف،  تخفيف  اردنا  اذا  واحد  وجه  ذات  نظرية  وهي 
الواقع فهو يراها  حوالء او بعني واحدة.

ن�شاأ  ن�شاأ عندما  قد  ا�شال  الثقافة  ان مفهوم  وا�شتدل على ذلك 
تاريخيا بفرن�شا يف حا�شنة االنتاج، وتطورت امناطه من الزراعة 

اىل ال�شناعة التي ارتبطت بنوع من االتقان.

احد  متثل  فانها  االنتاج،  ملراحل  توؤرخ  ما  مبقدار  فالثقافة 
حمركات تطورها اال�شا�شي، والكثري من االمثلة تقف �شواهد على 
ذلك، بدءاأ من ر�شومات دافن�شي، وانتهاًء باحلاملني من م�شممي 

الغرافيك والروائيني وال�شعراء، وال�شينما.

ا�شبحث متثل  الطباعة  بعد  ما  الثقافة يف ع�شر  ان  عن  وعدا   
من  ويعتا�ص  العامل،  دول  من  للكثري  االقت�شاد  ركائز  احدى 
حلقاتها ماليني الب�شر، فقد اخذت هذه املكانة تتعزز مع ات�شاع 
مفهوم العوملة، وات�شاع �شوق املعرفة، وانت�شار التقنيات االت�شالية 

احلديثة مثل ، االنرتنت والف�شائيات.

لكن امل�شاألة االكرث اهمية ، هو ظهور فكرة التنمية ال�شاملة، وهي التنمية 
التي ال تختزل االن�شان يف بعد واحد، هو البعد البيولوجي، وامنا تاخذ 
البعد االجتماعي  واالقت�شادي والعقلي والنف�شي، وهي نظرية تعلي من 
لي�شت  نظرية  وهي  �شحيتها.  ولي�ص  االلة  مالك  بو�شفه  االن�شان  �شاأن 
ان  الواقعية يف نظرتها اىل  بل هي يف منتهى  ميتافيزيقية،  او  توفيقية 
التطور يقوم على الكل ، وباملقابل فان اجلمود والتخلف يقوم على الكل.

وترى ف�شال عن امل�شاهمة الكبرية التي ترفد  عجلة اقت�شاد ال�شوق ان 
االنتاج،  دوالب  ويقوي  ويتحكم  يوجه  ان  �شانه  الثقايف من  البعد  تنمية 
ويتيح له نوعا من التنافذ املتوازن بني �شقي عملية االنتاج واال�شتهالك 
م�شالكها.  جلفاف  تعر�شها  دون  حيويتها  وبقاء  جهة،  من  ودوامها، 
ال�شياق: ان ما جرى من تطورات يف اجلانب  ومن املهم القول يف هذا 
التي مل تعد  الثقافة ذاتها  ، قد ماثلتها حتوالت يف مفهوم  االقت�شادي 
تتوقف عند ال�شعر والق�شة والرواية ، وامنا يندرج حتت هذا العنوان كل 
ما من �شاأنه العمل يف احلقول املعرفية والفكرية ، وهو اي�شا ما انعك�ص 
النخبة، بل حمركو ع�شب  لي�ص  يندرج حتته  الذي  املثقف  على مفهوم 
الكمبيوتر  �شا�شات  وراء  يجل�شون  ممن  والتجارية  ال�شناعية  احلركة 

الذي غدا مفتاح حركة احلياة.

النظرية يقف  تعريف  ان  لنا  يقال  الدرا�شة، كان  حني كنا على مقاعد 
عند كونها جمرد تعميم ، وان النظرية حمكومة بالنق�ص مع االكت�شافات 
العلمية اجلديدة، ولالمانة، قال لنا ا�شاتذتنا: ان بروز حقائق جديدة 

من �شاأنه ان يهدم النظريات التي ال تتمكن من احلياة. 
وكانوا – اال�شاتذة - ي�شربون لنا امثلة تت�شل بنظرية فيثاغور�ص التي  
و�شفوها بالتقليدية، ومثلها نظرية املحاكاة الر�شطو، وكثري من القوانني 
والع�شرين  احلادي  القرن  يف  �شاحلة  تعد  ومل  اندثرت  التي  واملقوالت 

الذي ُيراهن اكرث ما ُيراهن علية.. االن�شان عقله.
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تعترب االأ�شواق احلرة االأردنية بوابة ال تقل اأهمية عن احلدود واملعابر التي تتواجد 
بها، واملنت�شرة يف �شمال و�شرق وغرب وجنوب اململكة.

زوار  وا�شتمتاع  راحة  نهائي هو  لتحقيق هدف  ت�شعى  وعددها 16،  فاالأ�شواق، 
اململكة، االأمر الذي يعني يف املح�شلة، ت�شجيع احلركة ال�شياحية يف بلد يعتمد 
ب�شكل كبري على القطاع ال�شياحي، كدخل اقت�شادي، بح�شب الرئي�ص التنفيذي 

ل�شركة االأ�شواق احلرة االأردنية هيثم املجايل.

وتتناول الن�شامى يف هذه املقابلة، اأهمية االأ�شواق احلرة، ودورها يف رفد الن�شاط 
امل�شتقبلية، مع  االأ�شواق وتطلعاتها  واقع هذه  اململكة، ف�شال عن  ال�شياحي يف 

التعريج على تاريخ �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية، ومراحل تطّورها.

يقول املجايل اأن االأ�شواق احلرة االأردنية هي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف 
عام 1997 مب�شاركة بني القطاع العام واخلا�ص باإدارة وت�شغيل اأ�شواق احلرة 
البعثات  ال�شوق يف عّمان خلدمة  اإىل  باالإ�شافة  والبحرية  على احلدود الربية 

الدبلوما�شية املعتمدة يف اململكة.

ويو�شح اأن �شوق ال�شركة يف عّمان يخدم كذلك االأجانب غري املقيمني يف االأردن، 
والذين ياأتون بق�شد الزيارة. وي�شيف اأنه وخالل �شنوات عمر ال�شركة الـ 11، فقد 
قامت ال�شركة بفتح اأ�شواق حرة على كافة املراكز احلدودية والربية التي تربط 

اململكة بدول اجلوار وتخدم كافة املغادرين والقادمني من خالل هذه املراكز.

وي�شل جمموع االأ�شواق التابعة ل�شركة االأ�شواق احلرة االأردنية، بح�شب مدير 
والرمثا  �شوقني،  بواقع  مناطق جابر  على  موزعة  �شوقا  اإىل 11  ال�شركة،  عام 
 3( ح�شني  امللك  وج�شر  واحد(،  )�شوق  ح�شني  ال�شيخ  وج�شر  واحد(،  )�شوق 
اأ�شواق(، والكرامة )�شوق واحد(، والعمري )�شوقني(، ومعرب العقبة – اإيالت 
)�شوق واحد(، وميناء العقبة )�شوقني(، وعّمان )�شوق واحد(، اإىل جانب �شوق 

متوا�شع للبيع يف اجلملة يف مدينة العقبة.

وي�شري املجايل اإىل اأن هناك تعاونًا كبريًا ومثمرًا ما بني االأ�شواق احلرة واجلهات 
االأمنية املتواجدة على احلدود، وكذلك اجلمارك االأردنية، والذي كان لها الدور 

الكبري يف جناح م�شرية االأ�شواق.

�لأ�صـو�ق �حلــرة �لأردنيــة.. و�جهــة �لوطــن
16 �صوقــا تنت�صــــر يف كافـــة مناطــــق �ململكـــــــة

�ملجالـــي:مركـــز جتــاري خلدمـــة مو�طنــي وزّو�ر �لعقبـــة
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ويوؤكد اأن التعاون الكبري ياأتي من باب االأهمية التي حتظى بها االأ�شواق احلرة، 
والتي ال تقل اأهمية عن اأهمية احلدود واملعابر، يف كون االأ�شواق واحلدود واملعابر 

هي واجهة الوطن، وعامل جذب �شياحي مهمًا للوطن.

امل�شاحات،  قلة  احلرة  االأ�شواق  تواجه  كانت  التي  امل�شاكل  اأهم  من  اأن  ويبني 
واملخ�ش�شة الإقامة االأ�شواق، مما �شّكل عائقا اأمام تو�ّشع ال�شركة يف حينه.

ويقول اأن الزخم يف عدد امل�شافرين )القادمني واملغادرين( من حدود جابر، 
تقل  ال  م�شاحة  تخ�شي�ص  احلكومة  من  بالطلب  احلرة  االأ�شواق  �شركة  دفع 
عن )2000( مرت مربع الإن�شاء �شوق حرة واحدة تخدم املغادرين والقادمني، 
ولكن تعّذر احل�شول على املوافقة على هذه امل�شاحة، اأجرب "االأ�شواق احلرة" 
على اإن�شاء �شوقني متوا�شعني ح�شب امل�شاحات التي خ�ش�شت لذلك، لتخدم 

املغادرين والقادمني.

وي�شيف اأن اإدارة "االأ�شواق احلرة" ا�شتمرت باملطالبة من احلكومة بتخ�شي�ص 
احلكومة  خ�ش�شت  وبالفعل  امل�شافرين،  خلدمة  الطموح  تلبي  اأكرب  م�شاحة 
م�شاحة 1000 مرت مربع، للمغادرين و400 مرت مربع للقادمني، يف عام 2003، 
ومت افتتاحه يف عام 2004 مبوا�شفات عاملية، حيث يتم توفري ن�شبة كبرية من 

احتياجات امل�شافر يف هذين ال�شوقني.

ويبنّي اأن االأ�شواق احلرة ت�شهد حركة مكثفة وا�شتطاعت ال�شركة اأن تبني عالقة 
مميزة مع امل�شافرين، مو�شحا اأن هذه العالقة �شهدت ثقة من امل�شافرين العتماد 
"االأ�شواق احلرة االأردنية" على الب�شائع من م�شادرها االأ�شا�شية ذات اجلودة 
العالية، ف�شال عن م�شاهمة ال�شركة يف رفد ال�شياحة لالأردن، كونها م�شادر 

جاذبة يف تقدمي اخلدمة العاملية للم�شافرين.

ويتابع اأنه وبعد "�شوق جابر" قامت ال�شركة بتطوير االأ�شواق احلرة االأخرى يف 
العمري و�شوق عّمان وج�شري "امللك ح�شني" و"ال�شيخ ح�شني"، ومت االهتمام يف 
اإ�شفاء اأجواء مريحة لتعك�ص ال�شورة اجلمالية واحل�شارية لالأردن، مبا يتما�شى 

مع النه�شة االقت�شادية التي ت�شهدها اململكة.

ويبني اأن جهود جاللة امللك عبد اهلل الثاين كان لها اأطيب االأثر يف خلق بيئة 
ا�شتثماريا جاذبا ملنطقة  اآمنة وم�شتقرة، جعلت من االأردن مركزا  ا�شتثمارية 

ال�شرق االأو�شط.

ويقول اأن "االأ�شواق احلرة االأردنية" تنوي، وبناء على توجيهات جاللة امللك، 
تاأ�شي�ص  اخلا�شة،  االقت�شادية  العقبة  منطقة  كاملة يف  ا�شتثمارية  بيئة  بخلق 
مركز جتاري كبري داخل املنطقة، ليكون مركزا جاذبا ليخدم كافة املواطنني 

وزّوار العقبة، لتكتمل حلقة اخلدمات التي تقّدم للعقبة.

وي�شيف اأن املركز يهدف كذلك خلدمة ميناء العقبة الذي يتواجد به �شوقان من 
االأ�شواق احلرة، اأحدهما خلدمة طاقم البواخر التجارية، واآخر داخل حمطة 

الركاب خلدمة امل�شافرين املغادرين والقادمني عرب خط نويبع العقبة.

ويوؤكد املجايل اأن ال�شركة م�شتمرة بتقدمي اأف�شل اخلدمات، عرب تطوير االأنظمة 
الداخلية والتقنية لتتواكب مع التطّور الذي ت�شهده اململكة، حيث قامت ال�شركة 
بربط كافة االأ�شواق اإلكرتونيا مع اإدارة ال�شركة، �شواء بتناقل املعلومات اآنيا، اأو يف 

مراقبة اأداء كافة االأ�شواق وب�شكل اآيل، ومبا يهدف يف النهاية لتعظيم املبيعات.

االأردنية" حققت  احلرة  "االأ�شواق  اأن  اإىل  ي�شري  لل�شركة،  املايل  الو�شع  وعن 
اأرباحًا بلغت نحو 4.2 ماليني دينار يف العام املا�شي، كما عملت على توزيع %70 

من راأ�شمال ال�شركة البالغ 3.5 مليون دينار كاأرباح نقدية على امل�شاهمني.

وب�شاأن احلملة الرتويجية التي اأطلقت العام املا�شي، يو�شح مدير عام �شركة 
االأ�شواق احلرة االأردنية اأن  احلملة حققت اأهدافها بالكامل، من خالل االإقبال 
املعابر احلدودية  والعقبة وعلى  االأ�شواق احلرة يف عّمان  ت�شهده  الذي  الكبري 

للمملكة من قبل االأردنيني والزوار العرب واالأجانب.

ويوؤكد املجايل اأن "االأ�شواق احلرة االأردنية" ت�شعد وهي ترى �شيا�شاتها تتحقق 
يف �شبيل تعزيز متعة الت�شوق والراحة لكافة زبائنها عند ت�شوقهم يف اأي من فروع 

ال�شركة املنت�شرة على امتداد الوطن.





ر�أ�صمـــال �ل�صـــركة �لبالــــغ 70 مليــــون دينــــار 
مينحنـــا �لــمـــالءة و�لقــــدرة علــــى �لتو�صــــــع

تطــــويـــــــر قطعـــــــــة �أر�ش �صاطئيــــــــة
 مب�صاحــــــــــة 400 �ألـــــــف متــــــر مربــــــــــع فـــــــي �لبحــــــــر �مليــــــــــت

منتجـــع منيـــة ال�شياحــي
 اأول منتجــــع بفئـــة �شبــــع جنــــوم فــي اململكة

م�صروعنا يف و�دي رم يتنا�صب وطبيعة �ملوقع �لبيئية و�جلغر�فية

اإعادة تاأهيل اأ�شول ال�شركة بهدف اإعادة تاأجريها اأو بيعها
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التي  اخلطوات  اأ�شعب  من  القائمة  ال�شركات  يف  الهوية  تغيري  يعترب 
تواجهها يف م�شرية عملها، خ�شو�شا عندما يكون عمر ال�شركة قد جتاوز 

الـ 25 عاما.

"عقاركو".. اال�شم العريق يف عامل التطوير العقاري، اأخذت على عاتقها 
حتّمل درجة ال�شعوبة يف تغيري الهوية، لتن�شم اليوم حتت مظلة �شركة 

االأردن دبي كابيتال، با�شمها اجلديد.."االأردن دبي لالأمالك"..

دبي  االأردن  ل�شركة  التنفيذي  املدير  يقول  عبثا"  ياأت  مل  "التغيري 

يف  اليوم  و�شعنا  الهوية  "تغيري  وي�شيف  اخلالدي،  نا�شر  لالأمالك 
قائمة كبار مطّوري العقار يف االأردن".

و�شمن  واليوم  حمدودة،  م�شاريعنا  حمفظة  كانت  ال�شابق  "يف  ويقول 
خططنا امل�شتقبلية، نتطّلع  لتطوير جملة من امل�شاريع يف خمتلف مناطق 
اململكة بتكلفة تتجاوز ربع مليار دوالر اأمريكي كمرحلة اأوىل".. ويتناول 
وتغيري  دوالر،  مليار  الربع  "الن�شامى" ا�شتثمار  لـ  اخلالدي يف حديثه 
يف  التو�شع  ومقرتحات  االأردن،  يف  ال�شياحي  اال�شتثمار  وواقع  الهوية، 
هذا القطاع احليوي، ف�شال عن خطط ال�شركة اجلديدة وطموحاتها 

امل�شتقبلية.

�خلالدي: تغيري �لهوية و�صعنا يف قائمة كبار مطّوري �لعقار يف �لأردن
ǺǭƘǂǲǩƗ

"عقاركو" ت�صبح �لأردن دبي لالأمالك
خطط طموحة لتطوير م�صاريع بربع مليار دولر كمرحلة �أوىل
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يقول اخلالدي اأن التحّول من "عقاركو" اإىل "االأردن دبي لالأمالك" كان 
جذريا، حيث نقل "عقاركو" من �شركة متوا�شعة بني �شركات العقار يف 
االأردن، حيث تاأ�ش�شت كاأول �شركة عقارية م�شاهمة عامة يف االأردن عام 
1982، لت�شبح االآن �شركة ذات و�شع مميز بني عمالقة تطوير العقار يف 

االأردن.

وي�شيف اأن اال�شتثمار العقاري يف ال�شوق االأردين ال يقت�شر على ال�شركات 
برزت  التي  واالأجنبية،  العربية  الر�شاميل  اإىل  تعّداه  بل  فقط،  املحلية 
م�شاهمتها يف النه�شة العقارية التي �شهدتها اململكة، كما رفدت االقت�شاد 

الوطني، وعززت العملية اال�شتثمارية يف االأردن.

ويدعو للرتكيز على قطاع ال�شياحة الذي ي�شاهم بن�شبة 6ر17% يف الناجت 
املحلي االإجمايل، خا�شة مع امتالك االأردن للعديد من املقّومات ال�شياحية 

التي جتذب ال�شائح االأجنبي ومن خمتلف دول العامل.

املنطقة،  دول  من  غريه  عن  االأردن  بها  يتمّيز  التي  املقّومات  ويتناول 
كاملناخ املعتدل، وتنّوع املواقع ال�شياحية بني الدينية والعالجية والتاريخية 

والرتفيهية، ف�شال عن االأمن واال�شتقرار اللذين تنعم بهما اململكة.

وي�شري كذلك اإىل املوقع املتو�شط لالأردن كحلقة و�شل بني ال�شرق والغرب، 

ال�شرق  منطقة  يف  ال�شياحة  برامج  على  اململكة  اإدراج  يف  ي�شاهم  مما 
االأو�شط.

ويبنّي اأن اإمكانيات التو�شع وحت�شني الو�شع ال�شياحي القائم لي�شت باملهمة 
امل�شتحيلة، �شواء على احلكومة، التي �شتعنى ب�شكل رئي�ص يف الت�شريعات 
اخلا�ص  القطاع  على  اأم  ال�شياحية،  اال�شتثمارات  حجم  لزيادة  الهادفة 

املعني بالدرجة االأوىل باال�شتثمار يف هذا القطاع احليوي.

التحتية عامل مهم يف  البنية  بتطوير  االهتمام  اأن  على  ويوؤكد اخلالدي 
تن�شيط القطاع ال�شياحي، معتربا اأن توفري املرافق التي تلبي احتياجات 

ال�شائح، تزيد من حجم انفاقه، وترفع فرتة اإقامته يف االأردن.

ل�شركة  كابيتال  دبي  االأردن  �شركة  اختيار  اأ�شباب  اخلالدي  وي�شتعر�ص 
اأن �شركة االأردن دبي كابيتال  "عقاركو" يف �شفقة اال�شتحواذ، مو�شحا 
قامت بدرا�شة وحتليل معظم ال�شركات العقارية املتواجدة يف �شوق العقار 
امل�شتقبلية  واإمكانيتها  واالإداري  املايل  تقييم و�شعها  االأردين، من خالل 
لتحقيق النمو واأهداف ال�شركة، وذلك �شمن التوجه اال�شرتاتيجي لل�شركة 
االقت�شادية  القطاعات  يف  وامل�شاركة  التواجد  اأ�شا�ص  على  يقوم  والذي 
الهامة واملوؤثرة يف اململكة، ملا يف ذلك من اآثار اإيجابية لدعم االقت�شاد 

الوطني وتنميته.

�لبنـــاء كلــف  �رتفــاع  مـــن  �لأكبـــر  حتّملنـــا �جلانـــب 
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انتقاء  عام 2007  من  االأخري  الربع  خالل  مت  عليه،  بناء  اأنه  ويتابع.. 
املحدودة  العامة  امل�شاهمة  اال�شتثمارية  التجارية  العقارية  ال�شركة 
)عقاركو( لتمثل الذراع اال�شتثماري ل�شركة "االأردن دبي كابيتال" يف 
وال�شياحي يف  العقاري  القطاع  ا�شتثمارات يف  وتطوير  جمال تخطيط 

االأردن.

وبعد ذلك، واحلديث للخالدي، جرى يف اأوائل ني�شان 2008 االإعالن عن 
موافقة الهيئة العامة لل�شركة العقارية التجارية اال�شتثمارية امل�شاهمة 
دبي  االأردن  "�شركة  لي�شبح  ال�شركة  ا�شم  تعديل  على  لل�شركة  العامة 
 7.5 من  امل�شجل  احلايل  ال�شركة  مال  راأ�ص  زيادة  وعلى  لالأمالك"، 
املال 70  راأ�ص  اإجمايل  لي�شبح  دينار  مليون  بواقع 62.5  دينار  مليون 
مليون دينار اأردين. كما مت تعديل راأ�ص مال ال�شركة امل�شرح به لي�شبح 
70 مليون دينار اأردين موزعة على 70 مليون �شهم بقيمة دينار واحد 

لل�شهم.

ويو�شح اأنه مت تطوير خطة عمل م�شتقبلية لل�شركة بحلتها اجلديدة، ت�شمل 
تطوير م�شاريع عقارية متنوعة وهامة و�شديقة للبيئة يف خمتلف مناطق 
اململكة بتكلفة تتجاوز ربع مليار دوالر اأمريكي كمرحلة اأوىل، لتكون رديفة 
وداعمة لالقت�شاد الوطني وتن�شجم مع توجهات احلكومة االأردنية وخطة 

عملها املبنية على حتقيق التنمية املتكاملة لالقت�شاد الوطني. 

ويق�ّشم املدير التنفيذي ل�شركة االأردن دبي لالأمالك امل�شاريع التي اأوكلت 
كابيتال"،  دبي  "االأردن  قبل  من  عليها  اال�شتحواذ  بعد  ال�شركة،  اإىل 
مو�شحا اأنها ت�شمل امل�شاريع ال�شياحية، وم�شاريع املجمعات التجارية، 

وتطوير اأ�شول ال�شركة، وامل�شاركة يف امل�شاريع القائمة.

اأما امل�شاريع ال�شياحية، فمنها، بح�شب اخلالدي، منتجع ُمنية ال�شياحي 
األف مرت مربع بغر�ص  اأر�ص م�شاحتها 248  يف دبني، الذي يقوم على 
ال�شبعة جنوم  م�شتوى  اإىل  يرقى  ومتميز  فريد  �شياحي  منتجع  تطوير 
ليكون االأول من نوعه يف اململكة من حيث اعتبارات الت�شغيل والت�شميم 
املعماري، وموقعه اال�شرتاتيجي والذي �شيقام بالقرب من حممية دبني 

يف �شمال اململكة. 

ويو�شح اأنه مت التعاقد مع �شركة اأمان للمنتجعات ال�شياحية )والتي تعترب 
من ال�شركات الرائدة يف جمال اإدارة املنتجعات ال�شياحية اخلا�شة يف 
العامل( الإدارة منتجع ُمنية ال�شياحي وتزويد زوارها باخلدمات واملرافق 

ال�شياحية املتميزة واالأوىل من نوعها يف اململكة.

وت�شمل مكونات امل�شروع الرئي�شية، واحلديث للخالدي، فندق فئة �شبعة 
جنوم بعدد )30( غرفة اإ�شافة اإىل )30( فيال �شكنية واملرافق اخلدمية 
امل�شاندة، و�شيقوم امل�شغل بتوظيف ما معدله 6 عاملني لكل غرفة، ويبلغ 
راأ�شمال امل�شروع 10 ماليني دينار، متلك �شركة االأردن دبي كابيتال %74 
منه، فيما متلك احل�شة الباقية الوحدة اال�شتثمارية لل�شمان االجتماعي، 
البدء  متوقعا  اأردين،  دينار  مليون  تبلغ 40  للم�شروع  تقديرية  وبتكلفة 
باأعمال البناء مل�شروع منتجع ُمنية ال�شياحي يف الربع االأخري من 2008 

واالنتهاء منه يف الربع الثاين من عام 2011.

وي�شتعر�ص اخلالدي امل�شروع ال�شياحي الثاين، وهو م�شروع زاره )البحر 
امليت(، الذي يقوم على تطوير قطعة اأر�ص �شاطئية مب�شاحة 400 األف 
مرت مربع تقريبًا، مملوكة من الوحدة اال�شتثمارية لل�شمان االجتماعي 

يف منطقة زاره )البحر امليت(.

ƳƴǖǩƗ ǜǪǭ
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مكونات  الإدارة  العاملية   GHM �شركة  اعتماد  �شيتم  اأنه  اإىل  وي�شري 
امل�شروع )وهي �شركة �شقيقة ل�شركة اآمان(، اأما مكونات امل�شروع، فت�شم 
فندقني من فئة خم�شة و�شتة جنوم باال�شافة اىل �شاليهات �شاطئية خا�شة 
خمدومة بالكامل كمرحلة اأوىل للم�شروع، البالغ راأ�شماله حوايل 30 مليون 
بن�شبة  االأردن دبي كابيتال  الرئي�شيني وهم  امل�شاهمني  تتوزع بني  دينار، 
54%، والوحدة اال�شتثمارية لل�شمان االجتماعي بن�شبة 30%، وم�شتثمرين 
للم�شروع 90 مليون  االأوىل  املرحلة  تكلفة  تبلغ  بن�شبة 16%، فيما  اآخرين 
دينار اأردين، ومن املتوقع املبا�شرة باأعمال التطوير يف الربع االأخري من 

عام 2008. 

ويتابع املدير التنفيذي ل�شركة االأردن دبي لالأمالك تناول امل�شاريع االأخرى 
التي �شتنفذها ال�شركة، ويقول "هناك م�شاريع املجمعات التجارية، ومنها 
مباين املكاتب الذكية يف العا�شمة، فكان من �شمن خطة عمل ال�شركة 
الدخول يف جمال املجمعات التجارية واملكتبية يف اململكة والذي �شهد منوًا 
متطورًا خالل ال�شنوات الثالث املا�شية، وذلك نتيجة تدفق ودخول �شركات 
اقليمية وعاملية اإىل االأردن واتخاذها مركزًا لن�شاطها التجاري يف املنطقة 

ب�شكل عام". 

ويو�شح اأنه مت اعتماد خطة تطوير توفر من خاللها مكاتب ذكية مقامة 
وفق اأف�شل املعايري الهند�شية ويف مواقع ا�شرتاتيجية مرغوبة من قبل فئة 
ال�شركات ورجال االأعمال، حيث عملت ال�شركة على درا�شة جمموعة الن�شر 
الدولية لال�شتثمار والتي متتلك عدة قطع اأرا�شي وعمارة مكاتب يف مواقع 
ا�شرتاتيجية يف عمان بهدف امتالكها وت�شكيلها كمظلة مالكة للم�شاريع 

التطويرية يف هذا القطاع. 

اأما مكونات امل�شروع يف املرحلة االأوىل، في�شري اخلالدي اإىل اأن "االأردن 
واملكاتب  املحالت  من  مربع  مرت  األف   25 اإن�شاء  لالأمالك" تعتزم  دبي 

التجارية يف العا�شمة.

وي�شمل املحور الثالث يف خطط "االأردن دبي لالأمالك" بح�شب مديرها 
التنفيذي حمور تطوير اأ�شول ال�شركة، التي ت�شمل اإعادة تاأهيل مل�شتودعات 
القوي�شمة من اأجل تطوير طبيعة اال�شتخدام وحجم امل�شاحات املعرو�شة 
للتاأجري ولتتنا�شب مع طبيعة واحتياجات ال�شوق، حيث �شيتم اإعادة توزيع 
امل�شاحات التجارية للمخازن وطبيعة ا�شتخدامها ب�شكل يتنا�شب مع املعايري 
وطبيعة واحتياجات قطاع االأعمال امل�شتهدف )االأعمال ال�شغرية( وب�شكل 
قيمتها  وبالتايل  امل�شتودعات  لهذه  الت�شغيلية  الكفاءة  حت�شني  يت�شمن 

التاأجريية. 

"تطوير اأ�شول ال�شركة"، كما يو�شحها  وي�شم امل�شروع الثاين يف خطط 
اخلالدي تطوير مركز عقاركو، القائم على اإعادة تاأهيل و�شيانة جممع 
و�شيانة  تاأهيل  اإعادة  �شيتم  حيث  العبديل  منطقة  يف  التجاري  عقاركو 
امل�شاحات امل�شرتكة يف املبنى باالإ�شافة اإىل حتديث داخل املكاتب لتعك�ص 
وتتوافق مع موا�شفات املكاتب احلديثة وذلك بهدف اإعادة تاأجريها و/اأو 

بيعها بال�شعر ال�شوقي العادل. 

يف  امل�شاهمة  كذلك  تت�شمن  امل�شتقبلية  ال�شركة  عمل  خطة  اأن  ويوؤكد 
امل�شاريع العقارية التي يختلف موقعها اجلغرايف عن املناطق التي �شتعمل 
ال�شركة لال�شتثمار يف  ال�شركة فيها مبا�شرة وذلك تنفيذًا ال�شرتاتيجية 
كافة القطاعات العقارية، كم�شاريع �شكن ذوي الدخل املحدود واملتو�شط، 

وامل�شاريع ذات الطابع اخلا�ص كم�شاريع املنتجعات املتكاملة.
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ƳƴǖǩƗ ǓǷƸǂǭ

الفندقية  املرافق  ال�شتخدام  للتّواقني  الرفاهية  يف  والرقي  اخلدمة،  يف  التمّيز  عن  للباحثني  عنها  غنى  ال  وجهة  عّمان  رويال  فندق  يعترب 
الفخمة.

تالل  تّلة من  على  رويال  فندق  يرتّبع  التجاري،  العا�شمة  مركز  كليومرتات من  و3  الدويل،  علياء  امللكة  كليو مرت من مطار   28 بعد  وعلى 
عّمان، ك�شرح باهر فخم الت�شميم، يجذب الزّوار من كل حدب و�شوب.

وي�شم الفندق الذي يعد واحدا من اأ�شخم اال�شتثمارات يف قطاع اخلدمات يف االأردن، 281 غرفة، تتيح جماالت روؤية رائعة للعا�شمة، من 

فنــــدق رويـــــال..
 فخامـــة يف �لت�صميـــم وم�صتـــوى عــال فـــي �خلدمـــــة

�لب�صيـــر : نهتــم بالتدريـب وتاأهيــل �ملوّظفيــن ومنحهــم فــر�ش �لتطـــّور

281 غرفة و9 مطاعم و8 �صالت معدة ل�صتقبال خمتلف �ملنا�صبات
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من  الطعام  تقّدم  مطاعم  و9  والثالثني،  الواحدة  طوابقه  خالل 
االأحجام  خمتلفة  �شاالت   8 جانب  اإىل  العاملية،  املطابخ  خمتلف 

اأنواع املنا�شبات. مهيئة ال�شتقبال �شّتى 

كل  وي�شعر  �شّيقا،  يبقى  لكّنه  يطول،  وفخامته  الفندق  عن  احلديث 
يف  حا�شرة  باتت  والتمّيز  اال�شتثمار  معاين  باأن  بالفخر،  اأردين 

قامو�ص اأبناء الوطن، اأو امل�شتثمرين العرب واالأجانب..

"الن�شامى" مدير فندق رويال عّمان فرا�ص  يف هذه املقابلة، التقت 
الب�شري، الذي اأطنب يف ال�شرح عن مزايا الفندق، معّرجا على واقع 
فكان  املوا�شيع،  من  وغريها  به،  النهو�ص  واأفق  ال�شياحي،  القطاع 

هذا احلوار..

النامية  ال�شل�شلة  من  هو جزء  عّمان  رويال  فندق  اأن  الب�شري  يو�شح 
لبنان  هي  العامل،  يف  دول  خم�ص  يف  تتواجد  "رويال" التي  لفنادق 
فروع  لفتح  اجتاه  وجود  عن  كا�شفا  ولوك�شمبورغ،  وتون�ص  واملغرب 

اأخرى يف دول متعددة.

الفنادق  واملتاألقة يف قطاع  الوجهة املزهرة  اأن رويال عّمان هو  ويقول 
باأرقى  جمّهزة  الفئات،  خمتلفة  غرفة   281 ي�شم  حيث  االأردنية، 

التجهيزات التي تنا�شب كافة االأذواق وعلى اأعلى امل�شتويات.

االأحجام  خمتلفة  �شاالت   8 بتوفر  كذلك  يتمّيز  الفندق  اأن  وي�شيف 
الإقامة  قاعات �شخمة  ي�شم  كما  العاملية،  والندوات  املوؤمترات  الإقامة 
تقدمي  يف  متمّيزة  مطاعم   9 وجود  عن  ف�شال  االأفراح،  منا�شبات 

العربية والغربية واالآ�شيوية. املاأكوالت 

ويتابع اأن النادي ال�شحي لـ "رويال عّمان" من اأكرب واأ�شخم النوادي 
منها  واحدة  لل�شباحة،  برك  ثالث  ي�شم  حيث  االأردن،  يف  ال�شحية 
خارجية، واثنتان داخليتان واحدة حتتوي على مياه ماحلة من البحر 

امليت.

 14 عّمان،  رويال  فندق  مدير  بح�شب  كذلك،  ال�شحي  النادي  وي�شم 
العالجي  امل�شاج  ومنها  امل�شاجات،  اأنواع  لكافة  متخ�ش�شة  غرفة 
على  ال�شائح  ي�شاعد  الذي  االأمر  باملعادن،  الغنية  امليت  البحر  بطينة 

�لفنــدق ي�صــم �أ�صخـــم نــاد �صّحــي فــــي �لأردن
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امل�شاجات  هذه  وعمل  امليت،  البحر  ملنطقة  الذهاب  وقت  اخت�شار 
يف عّمان.

"رويال  يف  املّيت  البحر  بطينة  العالجي  امل�شاج  توّفر  اأن  ويو�شح 
واالأجانب  العرب  ال�شياح  لدى  كبريا  ا�شتح�شانا  القى  عّمان" 
يف  املميزة  اخلدمة  تقدمي  يف  فّعال  اأثر  له  وكان  كذلك،  واالأردنيني 

هذا اجلانب عن بقية الفنادق االأخرى.

الوطن  فنادق  واأرقى  اأفخم  من  عّمان  رويال  فندق  الب�شري  ويعترب 
عّمان،  للعا�شمة  املتو�شط  املوقع  بطبيعة  لتمّيزه  باأكمله،  والعامل 
اإىل جانب  العامل،  م�شتوى  على  واملبهر  الهند�شي،  ت�شميمه  وكذلك 
القاب�شة  االأردنية  ال�شركة  اإىل  ملكيته  تعود  الذي  الفندق  كون 

لال�شتثمارات من اأكرب اال�شتثمارات يف االأردن.

"رويال عّمان" يتمّيز عن غريه من الفنادق بتقدمي اأرقى  اأن  ويقول 
اأو  الفندق  يف  املقيمني  �شواء  لرّواده،  الفندقية  اخلدمات  اأنواع 

القادمني ال�شتخدام املرافق املتوفرة فيه.

ملوكيني  جناحني  ي�شم  اأنه  بالقول  الفندق،  ميزات  �شرد  ويتابع 
لرجال  خا�شة  خدمة  جانب  اإىل  التوقعات،  تفوق  بخدمة  ميتازان 

تلبي  واأجنحة  بغرف  طوابق  ثالثة  تخ�شي�ص  مت  حيث  االأعمال، 
احتياج           ات هذه الفئة، ومبا ي�شمن توفري �شبل الراحة التي 

اإليها. يطمحون 

وخدمات  االأعمال،  مبجال  اخلا�شة  الفندق  خدمات  اإىل  وي�شري 
ال�شكرتاريا، �شواء يف االأجنحة اأو ال�شاالت اأو يف بهو الفندق، ف�شال 
الغرف  يف  املتوفرة  التجهيزات  بفخامة  تتعّلق  اأخرى  مزايا  عن 
�شاالت  وتوّفر  اليوم،  طيلة  الدائم  اخلدمات  وم�شتوى  والقاعات، 

ال�شينما، وخدمات مواقف ال�شيارات، وغريها من اخلدمات.

ويتناول مدير فندق رويال عّمان الواقع ال�شياحي يف االأردن، بالتاأكيد 
ال�شياحة يف  اإعطاء مزيد من االهتمام والرعاية لقطاع  اأهمية  على 
الها�شمية  القيادة  ظل  يف  بالقطاع،  النهو�ص  يت�شنى  حتى  اململكة، 
على  االأردنيني  وت�شجيع  اال�شتثمارات،  ال�شتقطاب  دوما  ت�شعى  التي 
الفندقة،  جمال  يف  وحتديدا  ال�شياحية،  اخلدمة  جمال  يف  التطّور 

التي ترعى اإقامة هوؤالء ال�شّياح وامل�شتثمرين.

يف  التمّيز  على  وقادرة  واعدة  اأردنية  خربات  هناك  اأن  وي�شيف 
اإدارة الفنادق، لذا يجب منحهم الفر�شة الإثبات الذات، وجتنيبهم 
باتت  االأردنية  اخلربة  هذه  اأن  منّبها  االأخرى،  الدول  اإىل  الهجرة 

ت�شتخدم يف معظم الدول العربية واالأجنبية، ويف مراكز متقّدمة.

ƳƴǖǩƗ ǓǷƸǂǭ
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اإدارات العديد من الفنادق  اأن  ويف املقابل، واحلديث للب�شري، جند 
يف االأردن ما زالت اأجنبية، وبنف�ص القدرات واالإمكانيات التي ميكن 
ا�شتغاللها يف هذا املجال، وخا�شة اأن االأردن مقبل على العديد من 
امل�شاريع اال�شتثمارية يف قطاع الفنادق، نظرا لالإقبال ال�شياحي من 
�شياحية  مواقع  االأردن من  ملا ميتلكه  واالأجنبية،  العربية  الدول  قبل 

جاذبة، ومناخ ينا�شب جميع االأذواق.

جّل  الق�شية  هذه  يعطوا  اأن  االأردنيني  امل�شتثمرين  على  اأن  ويبني 
اإثبات  فر�شة  االأردنية  والقدرات  اخلربات  ومنح  اهتمامهم، 

وجودها، ومبا يحّفزهم لالرتقاء والتمّيز.

وي�شري اإىل جتربة "رويال عّمان" يف هذا املجال، مو�شحا اأن الفندق 
للتدريب  جماال  لهم  ويوفر  موظفيه،  اإىل  الفر�ص  باإعطائه  يتمّيز 

والتاأهيل والتطّور يف كافة اجلوانب املتعّلقة باخلدمة واالإدارة، وذلك 
املوظفني،  �شوؤون  دائرة  وباإ�شراف  للتدريب،  متخ�ش�ص  مركز  عرب 
ل�شمان  متابعتهم  جانب  اإىل  متعددة،  تدريبية  برامج  طرح  مت  حيث 

والتمّيز. الكفاءة  ا�شتمرارية 

تقدمي  يف  وا�شحا  تناف�شا  ي�شهد  اململكة  يف  الفنادق  قطاع  اأن  ويو�شح 
الدول  يناف�ص  الأن  االأردن  يوؤهل  مما  امل�شتويات،  باأرقى  اخلدمات 

واالأجنبية. املجاورة 

ويعترب اأن االأردن يعد من الدول املتقّدمة والقادرة على جذب ال�شّياح 
ورجال االأعمال، م�شريا اإىل التمّيز الذي ينفرد به كل فندق من فنادق 

فئة اخلم�شة جنوم عن غريه من الفنادق.
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اأعجب  االأردن..  يف  لال�شتثمار  فجاء  الوطن  اإىل  احلنني  �شّده 
يف  اال�شتثمار  لبيئة  الطيبة  وال�شمعة  االإجراءات،  يف  بالت�شهيالت 

االأردن، لكّنه تفاجاأ باأن املعلن غري الواقع..

الدكتور ب�شام جورجي�ص، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ت�شكني للتطوير 
واال�شتثمارات العقارية، وبعد �شنوات من رحلة اغرتاب يف الواليات 
اال�شتثمار يف  للتمّتع مبزايا  االأمريكية، عاد يف عام 2002  املتحدة 
االأردن، وبحجم ا�شتثمار �شي�شل اإىل 500 مليون دينار بنهاية عام 
2011، يك�شف عن عراقيل تتمّثل اأحيانا ب�شرورة مراجعته �شخ�شيا 

لدائرة حكومية الإمتام ت�شهيالت تتعّلق با�شتثماراته..

بح�شب  االأردن،  يف  امل�شتثمر  عمل  تعيق  التي  العراقيل  فمن 
جورجي�ص، هي ا�شطراره للح�شول على موافقات اأمنية عند �شراء 

اإحدى ال�شيارات اخلا�شة به اأو بال�شركة اأو باأحد اأبنائه، مع �شرورة 
مراجعته الأكرث من دائرة حكومية، عالوة على عدم منح امل�شتثمر 

االهتمام اخلا�ص عند اإمتام املراجعات.

�شحب  اأو  اأخرى،  مرة  وطنه  بهجرة  يفكر  ال  اأن جورجي�ص،  ورغم   
حمفظته  فاإن  العك�ص،  على  بل  العقار،  بقطاع  املتمثلة  ا�شتثماراته 
التعقيدات،  باإزالة  يطالب  اأنه  اإال  بازدياد،  االأردن  يف  اال�شتثمارية 
حتى يتاح املجال للجميع اال�شتفادة على الواقع مما هو موجود على 

الورق يف الت�شهيالت اأمام امل�شتثمرين..

واال�شتثمارات  للتطوير  ت�شكني  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  يقول 
يتمتع  مليزات  االأردن،  يف  اال�شتثمار  اإىل  �شّده  احلنني  اأن  العقارية 
بها االأردن عن غريه من الدول، واملتمثلة باالأمن واال�شتقرار اللذين 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ر�شخهما جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف ت�شويق االأردن على اخلارطة 
للتوجه  االأموال  روؤو�ص  اأ�شحاب  اأنظار  اململكة حمط  العاملية، وجعل 
لال�شتثمار يف مكان اآمن وموقع جغرايف مميز يتيح ت�شويق املنتجات 

اإىل اأي مكان يف العامل.

اأن احلر�ص امللكي بدعوة امل�شتثمرين لال�شتفادة من مناخ  وي�شيف 
كان  اأن  بعد  اململكة،  لال�شتثمار يف  اأكرث  �شّجعه  لال�شتثمار،  اإيجابي 
ر�ّشخ ا�شتثماراته يف الواليات املتحدة، يف عدة قطاعات، يربز فيها 
�شناعات  وبالتحديد  وال�شناعة،  التجارة  ثم  اأوال،  العقار  قطاع 

تكنولوجية خلدمة امل�شانع العاملية.

بداأت يف  العقارية  واال�شتثمارات  للتطوير  ت�شكني  �شركة  اأن  ويو�شح 
االأردن منذ عام 2002، واأخذت بالتو�شع اأمال باأن تكون �شركة العقار 

االأوىل يف ال�شوق.

لكن امل�شتثمر جورجي�ص، مل�ص خالل ال�شنوات املا�شية بع�ص العراقيل 
امل�شتثمرين كذلك، وقد  اأمام غريه من  اأنها تقف عائقا  ي�شعر  التي 

ت�شر ب�شورة املناخ اجلاذب لال�شتثمار يف االأردن.

يف  لال�شتثمار  الرتحيب  كل  وجدت  ال�شركة  اأن  جورجي�ص  ويقول 
االأردن، ولكنها تفاجاأت باأن هذا الرتحيب، يقف وراءه معيقات تتمّثل 

بالبطء يف تنفيذ االإجراءات من قبل املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية، 
طموحات  من  حتد  التي  والقوانني  االإجراءات  بع�ص  جانب  اإىل 

امل�شتثمرين بالتو�شع.
وي�شري اإىل العراقيل التي تواجة جميع امل�شتثمرين، وهي غري مقبولة 
من وجهة نظره، فهو م�شتثمر ح�شل على جواز ال�شفر االأردين، الذي 
يوؤهله للم�شاواة مع اأي اأردين يف جمال اال�شتثمار، مبوجب الد�شتور، 

ف�شال عن ع�شقه لرتاب وطنه، الذي حّفزه لال�شتثمار يف االأردن.

ويقول كذلك اأن هناك بع�ص التخّبط يف احت�شاب عوائد " التنظيم" لقطع 
االرا�شي التي دخلت �شمن خمطط عمان ال�شمويل ، فبع�ص امل�شاريع 
اال�شتثمارية الواقعة على هذه القطع ال يعرف اأحيانا ماهية عوائد التنظيم 
املدفوعة التي تخ�ص هذه االأر�شي، مما يوؤخر اأحيانا يف تنفيذ امل�شاريع 
وبالتايل هذا، ي�شبب البطء يف اإي�شاح االأمور مما ي�شبب تاأخريًا  يف ت�شغيل 

االيدي العاملة االردنية عند االمتام من هذه امل�شاريع.

تثنيه عن تو�شعة  العراقيل لن  اأن هذه  يوؤكد  الدكتور جورجي�ص  لكّن 
م�شروع  اإطالق  ال�شركة  نية  عن  ويك�شف  االأردن،  يف  ا�شتثماراته 
عن  مم�شكا  االأردن،  يف  العقار  م�شاريع  يف  االأكرب  �شيكون  �شخم، 
"الن�شامى"  �شتتناوله  الذي  اال�شتثمار،  هذا  عن  تف�شيالت  تقدمي 

بالتف�شيل يف عدد املقبل.
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املهرجانات حترك االقت�شاد وتخلق اأمناطا             
مبتكـــــرة فــــي جمالـــي املــال واالأعمــــال

الغاء  قرار  من  حقيقيا  تخوفا  الثقايف  ال�شاأن  متابعي  من  الكثري  يبدي 
مهرجان جر�ص الذي مر على تاأ�شي�شه ربع قرن.

االداري  واخللل  املهرجان،  تكبدها  التي  اخل�شائر  ان  فريق  يرى  بينما 
يتطلب املراجعة، وهو ما جاء يف اقرتاح عنوان جديد للمهرجان يحمل 
ا�شم االردن، وتكون فعالياته يف عمان والبرتا ، وغالبية املدن االردنية ، 

ومن بينها جر�ص.

وبني اعالن فعاليات مهرجان االردن، ونفي الغاء جر�ص، وقعت احلرية 
وااللتبا�ص الذي اربك امل�شهد الثقايف، وزاد من خ�شارته.

على  املهمة  التجارب  من  تعد  جر�ص  مهرجان  جتربة  فان  يكن  ومهما 
ال�شعيد الفني واالداري والتنظيمي، ولعل من ابرز ما حققه، ان يو�شع 

ǺǭƘǂǲǩƗ

ƟƘǱƘƩƸǶǮǩƗ ƳǷƳƷ

على اجندات ال�شياحة العربية ال�شيفية، وان يطلق العديد من اال�شماء 
العربية الفنية من على مدرجاته، ويرتبط با�شمه االجناز الذي حتقق 
حتول  التي  االعالمية  املتابعة  وحجم   ، الثقايف  ال�شعيد  على  لالردن 
االردن اىل خلية نحل ملتابعة فعالياته، ثم ما حتقق ملنطقة جر�ص على 
�شعيد البنى التحتية، والت�شغيل. وما ينعك�ص على املرافق اخلدمية خالل 

مو�شمه الذي ميتد ال�شبوعني او اكرث.

توؤكد دور املهرجانات يف املردود  االقت�شادي والتنمية  التي  ان االمثلة 
اختريت  التي  ليفربول  ان  احلية  االمثلة  ومن  كثرية،  االجتماعية 
الركود  تراهن على اخلروج من م�شاكل  االوروبية كانت  الثقافة  مدينة 

االقت�شادي وال�شناعي.

وقد �شاهم اختيارها مدينة الثقافة يف تغيري �شمعتها من مدينة كئيبة 
اىل مدينة الرفاه وال�شياحة.
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وغدا عدد الزائرين اىل غال�شكو �شنويا اأكرث من 3 ماليني �شخ�ص،بدخل 
ينوف عن 300 مليون دوالر.

حفز  قد  للثقافة  مدينة  غال�شكو  اختيار  ان  اكادمييون  دار�شون  وقال 
متعددة،  ان�شطة  املبادرات الحياء  العديد من  تبني  ادارتها اىل  جمل�ص 
احلياة  على  تنعك�ص  الثقافة  ان  اكت�شاف  يف  �شباقة  غال�شكو  وكانت 

االجتماعية، وحتقق مكا�شب مالية.

ان احل�شبة االقت�شادية املبا�شرة لدفرت ح�شابات املهرجان قد ال تظهر 
املتغري  الن  واالقت�شاد،  املجتمع  على  الربامج  واثر  املتوقعة  االهمية 
واحيانا  متنوعة،  اهداف  وهي  املهرجان،  باهداف  يت�شل  اال�شا�ص 
وااليقاع  ال�شنوية  اخلطة  ان  مبعنى  متلونة،  كثرية  احيان  ويف  متغرية، 
والن�شاطات  واالهداف  العناوين  حتدد  التي  هي  واالحداث  االجتماعي 

التي حتقق جذبا للزوار كما حتقق عوائد مالية.

للمهرجانات.  الرئي�ص  العنوان  بح�شب  اي�شا  االهداف  تعددت  وقد 
املهرجانات  عن  تختلف  والقطاف،  باحل�شاد،  تت�شل  التي  فالعناوين 
املحلية، والفنية تختلف عن الثقافية يف جمهورها ، ومردودها، وبراجمها 
وطريقة ت�شويقها. وكذلك فان املهرجانات التي تتحدد باملدينة تختلف 

عن املهرجانات االقليمية.

ولعل من ابرز اهداف املهرجانات هو التن�شيط ال�شياحي، حيث يرى مدير 

عام هيئة تن�شيط ال�شياحة االردنية مروان خوري: ان املهرجانات والفعاليات 
الثقافية والفنية  التي تقام يف االردن خالل ف�شل ال�شيف �شاهمت يف 
ا�شتقطاب العديد من الزوار العرب، االأمر الذي جعل من االردن واحدة 

من اف�شل الوجهات ال�شياحية للراحة واال�شتجمام يف املنطقة.
يف  الراغبة  اخلليج  دول  من  للعائالت  مق�شدا  بات  االردن   ان  ويقول 

اال�شتمتاع باملناخ املتو�شطي املعتدل الذي يتمتع به االردن.

التعاون  جمل�ص  دول  من  زائر  الف   222 من  اكرث  ن�شتقبل  اننا   وي�شري 
اخلليجي باح�شائيات  اعوام �شابقة.

والكويت  ال�شعودية  من  القادمني  الزوار  عدد  يزيد  ان  خوري  ويتوقع 
واالمارات والبحرين بن�شبة 25 يف املائة بنهاية العام.

عن  والرتفيه  الت�شلية  اىل  االوىل  بالدرجة  املهرجانات  هذه  وتهدف   
الزوار القادمني اىل االردن مع مراعاة ان تتنا�شب اخليارات مع خمتلف 

االذواق.

ت�شعى  وامنا  ال�شياحة،  تن�شيط  على  املهرجانات  اهداف  تقت�شر  وال 
اول  عليها  تاأ�ش�ص  التي  االوىل  الفكرة  وهي  الوطن،  �شوت  اي�شال  اىل 

املهرجانات يف ڤيني�شيا االإيطالية.
املايل ح�شب  العائد  عند  املهرجانات  املتوخاة من  االهداف  تتوقف  وال 
واحلوار  ال�شالم  �شعيد  على  يتحقق  ان  ميكن  ما  اىل  تتعداه  وامنا   ،



44

حممد  املغربي  الثقافة  وزير  يقول  حيث  االن�شاين،  واالمن  احل�شاري، 
االأ�شعري ان املهرجانان  تعزز املبادرات للتوا�شل احل�شاري بني خمتلف 
ال�شعوب بحيث يكون ج�شرا للتفاهم واالحرتام املتبادل بني احل�شارتني 

العربية والغربية.

وتقول االرقام الدفرتية التي �شجلها مهرجان جر�ص يف املتو�شط: ان الكلفة 
الت�شغيلية للمهرجان تقع بني 600 اىل 700 الف دينار. بينما ر�شد يف العام 
املا�شي ملهرجان قرطاج نحو 106 مليون دوالر، ويقول ع�شو جلنة عليا يف 

املهرجان ان "جر�ص" ال يتلقى دعما من املوازنة العامة.
وان  املهرجان يحقق  دخال موازيا من عدد من امل�شادر، منها : البث 
الف�شائي 280 الف، دخل �شباك 120 الف، اك�شاك 40 الف، امانة عمان 

30 الف، اعالن 100 الف، وهو ما يغطي النفقات اجلارية.

وت�شجل ابواب الدخول يوميا نحو 20 الف زائر، ويف احلفالت الكربى 
وي�شكل  املئة،  يف   10 بن�شبة  العدد  يرتفع  �شبع  اىل  عددها  ي�شل  التي 

الزوار العرب من اجلمهور 60 يف املئة.

ويف اطار ذلك ت�شجل ن�شبة اال�شغال يف الفنادق ن�شبة تقرتب من املئة 

يف املئة خالل ايام مهرجان جر�ص، ح�شب احد مديري الفنادق الكربى، 
وهو ما يوفر دخاًل يقارب من املليون ومئتي الف دينار يف املو�شم، عدا 

عن النقل واملطاعم وو�شائل الراحة والت�شلية وال�شياحة واال�شواق.
االقت�شادية،  القطاعات  غالبية  على  ينعك�ص  املهرجاين  الن�شاط  ان 
خالل  من  احل�شاري  ال�شلوك  من  نوعا  ويعك�ص  البلد،  ا�شم  ويحمل 

التوا�شل بني ال�شيوف املجتمع.

وامنا  مالية،  لي�شت  املهرجان  م�شكلة  ان  للمهرجان  �شابق  مدير  ويقول 
العادة  والربامج،  التنظيم،  الية  يف  النظر  اعادة  اىل  وحتتاج  ادارية، 

االلق للمهرجان.

ومن نافلة القول ان للمهرجانات دورًا مبا�شرًا، وغري مبا�شر مل�شاندة عجلة 
االنتاج، وهو ما اكدته درا�شة ن�شرتها الوطن الكويتية حول مهرجان "هال 

فرباير" باأن املهرجانات لها دور كبري يف دعم االقت�شاد الوطني.

التجارية  الفعاليات  من  العديد  ودمج  ادخال  اىل   الدرا�شة  ودعت   
والثقافية واملعار�ص الكربى �شمن فعاليات هذا املهرجان، بال�شكل الذي 
يعزز من اأهدافه، وي�شاعده على حتقيق الهدف ال�شامي له واملتمثل يف 

دعم االقت�شاد الوطني.
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وت�شتوعب املهرجانات اليد العاملة املدربة، ف�شال عن تن�شيط العديد من 
االن�شطة املوازية، فمهرجان جر�ص ي�شتوعب نحو 150 اىل 200 موظف 
من درجات وموؤهالت علمية وخربات متنوعة، كما تن�شط خالل مو�شمه 
نحو 30 جمعية حرفية يقف خلفها نحو 900 ع�شو ومنتفع، وهو ما يوفر 

املئات من فر�ص العمل.
وهو ما التفتت اليه ادارة مهرجان  دبي للت�شوق ال�شتيعاب االيدي العاملة 

وتعزيز جتارة التجزئة.
اأن مهرجان دبي للت�شوق 2008 الذي ينظم ملدة �شهر واحد �شكل مو�شما 
التطلعات  يواكب  خمتلف  تخطيط  ح�شب  و�شينظم  ذاته  بحد  قائما 
التي  املتحدة  العربية  االمارات  لدولة  امل�شتدامة  التنمية  مع  ويتما�شى 

ت�شعى جلعل امارة دبي مق�شدا لل�شياحة العاملية.
واأ�شارت اىل اأن النجاح الكبري الذي يحققه املهرجان منذ انطالقه �شاهم 
يف اإيجاد املناخ املنا�شب لقيام �شناعة ترفيهية ثابتة االأركان وم�شتمرة يف 

دبي على مدار العام.
لقد ركزت فكرة العوملة على ديناميات ال�شوق، وما ميكن ان تقرتح من 
ان�شطة لال�شتثمار باالفكار واملعرفة والفنون والثقافة، وهو ما دفع العديد 
من الدول اىل تنظيم املهرجانات، ومنها  اجلنادرية يف ال�شعودية، اعادة 
احياء  بعلبك يف لبنان، ب�شري يف �شوريا، ابو ظبي ، الدوحة، قرطاج يف 

تون�ص وهو ما تعول عليه هذه الدول يف تن�شيط حركة ال�شياحة. 

ال�شياحي  القطاع  عائدات  حجم  اأن  اإىل  التون�شية  االإح�شائيات  وت�شري 
ت�شاعف اأكرث مئات املرات ، منذ عام 1956 اإىل اليوم، وارتفعت عائدات 
القطاع املالية من 2 مليون دينار تون�شي يف ال�شتينات، اإىل اأكرث من 2300 
من  نف�شها  الفرتة   خالل  ة  االأ�شرَّ عدد  ارتفع  فيما  حاليًا،  دينار  مليون 

4000 �شرير اإىل اأكرث من 226 األف �شرير اليوم.

اأن  هو  االأرقام،  هذه  من  بها  اخلروج  ميكن  التي  االأ�شا�شية  والنتيجة 
يف  حمورية  اإ�شرتاتيجية  اإىل  اليوم  حتول  تون�ص  يف  اخلدمات  ت�شويق 

حتقيق التنمية ال�شاملة .

وتعزيز  الثقايف،  املنتوج  بت�شويق  مبا�شرة  ب�شورة  االرقام  هذه  وترتبط 
انت�شاره عرب اأنحاء العامل، من خالل ما ي�شطلح عليه يف البالد ب�شياحة 
املهرجانات ، وهي �شياحة تعطي الفر�شة لكل املدن التون�شية من �شمالها 
اإىل جنوبها، ومن �شرقها اإىل غربها، لتوظيف خمزونها الرتاثي والطبيعي 

واحل�شاري يف �شكل خدمة ت�شويقية متطورة.

حيث  جدلية  عالقة  ال�شياحي  القطاع  و  املهرجانات  بني  العالقة  ان  
ي�شتفيد االقت�شاد وال�شوق من  البعد الدويل الذي يوفره املهرجان من 

خالل  الوفود ال�شياحية التي جتلب العملة ال�شعبة.

واذا كانت املهرجانات تتنف�ص وحتيا باجلمهور، كما يقال: بدون جمهور ال 
توجد مهرجانات، فان ذلك ينعك�ص على ن�شبة اال�شغال يف الفنادق، ومن 
االمثلة مهرجان مراك�ص لل�شينما العاملية الذي لعب دورا كبريا يف الرواج 
االقت�شادي ملدينة مراك�ص وبداأ يعطيها بعدا دوليا عامليا باعتبارها قبلة 
توجه  االقت�شادية  وفوائده  العامليني  ال�شينما  لنجوم  و  املخرجني  لكبار 

بالدرجة االأوىل لقطاع ال�شياحة واخلدمات.
و�شاهم  مهرجان كناوة ومو�شيقى العامل باملغرب ح�شب اأوندري زوالي 
بفعل  ملكانتها  ال�شويرة  مدينة  ب�شنع  موكادور  ال�شويرة  رئي�ص جمعية 

املهرجانات والتظاهرات التي تعي�شها على طيلة ال�شنة.
املَُحركات  والفنية جزءاً  من  واالقت�شادية  الثقافية  املهرجانات  ومتثل 

التي تـُن�شط االقت�شاد والتنمية يف ابعادها املختلفة.

�شائر  االن�شاين يف  الن�شاط   لتتويج  اي�شا  املهرجانات   مثل هذه  وتاأتي 
احل�شاد،  موا�شم  لتنظيم  املدن  به  تقوم  فيما  تتجلى  التي  ابعاده، 

والقطاف.

وقد برزت  اهمية املهرجانات يف ظل ات�شاع مفهوم العوملة الذي مل يعد 
ي�شتند اىل فكرة امل�شادر الطبيعية، بل اىل فكرة ديناميكية ال�شوق وخلق 
اأمناط جديدة من التعامالت التي تقوم على اخللق واالبتكار واالبداع يف 

جمال املال واالأعمال.
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مر القطاع امل�شريف ب�شنوات ازدهار طوال ال�شنوات املا�شية، قادت البنوك 
لتقدمي خدمات م�شرفية متنوعة تلبي احتياجات كافة العمالء..

كابيتال بنك.. هو اأحد البنوك التي عا�شرت هذا التطّور، لتتغري هويته من 
"بنك ال�شادرات والتمويل"، املخت�ص باجلانب التمويلي مل�شاريع حمددة، اإىل 

كابيتال بنك.. ذي النظرة الطموحة للتو�شع داخليا وخارجيا..

ورغم املناف�شة يف القطاع امل�شريف، التي و�شفها مدير عام كابيتال بنك هيثم 
ت�شمل  التي  املناف�شة  لهذه  يتجّهز جّيدا  البنك  اأن  اإال  "ال�شديدة"،  بـ  قمحية 

كافة اخلدمات امل�شرفية املقّدمة..

كانت  املايل،  واأداوؤه  بنك،  كابيتال  وخطط  وبرامج  امل�شريف،  القطاع  واقع 
حا�شرة يف لقاء "الن�شامى" مع مدير عام البنك.. فكان هذا احلديث..

ال�شوق  على  االأمريكي  االئتمان  �شوق  اأزمة  اأثر  عن  باحلديث  قمحية  يبداأ 
يف  متويلها  يجري  التي  العقارات  اأن  ويقول  االأثر،  هذا  من  مقّلال  االأردين، 
االأردن تكون بن�شبة 75% من قيمة العقار، ف�شال عن وجود تاأمني على حياة 

املقرت�ص، وتاأمني على العقار كذلك.

اأنه ويف  ال�شوقني االأمريكي واالأردين،  الت�شابه يف  اإي�شاحه لعدم  وي�شيف يف 
بالن�شبة حلجم  االأق�شاط  ن�شبة  درا�شة  يتم  العقار،  رهن  اىل  ا�شافة  االأردن 
الدخل ال�شنوي للفرد، وبالتايل تكون العملية مدرو�شة جيدا، وبعك�ص ما جرى 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

ال  بحيث  العقارية،  القرو�ص  يتابع  االأردين  املركزي  البنك  اأن  كذلك  ويو�شح 
تتجاوز ن�شبة متويل البنوك للعقارات الـ 20% من جمموع ودائع البنوك، مبينا اأن 
ا�شرتاط ذلك �شببه اأن القرو�ص العقارية �شيولتها قليله، وبالتايل فاإن على البنك 
اأن يحتاط بكل االأوقات عرب احتفاظه بحجم �شيولة يتنا�شب مع حجم الودائع، 

ويتنا�شب مع حجم القرو�ص العقارية التي مت منحها للمقرت�شني كذلك.

وفيما يتعلق باأ�شعار الفائدة يف االأردن، يو�شح مدير عام كابيتال بنك اأن البنك 
املركزي يحر�ص على اإبقاء هام�ص مريح بني �شعر الفائدة على الودائع بالدينار 

اأو بالدوالر، حتى يبقى �شعر الفائدة على الدينار مغريا اأكرث منه على الدوالر.

تطوير اأعمال املوؤ�ش�شات التابعة للبنك
كابيتال بنك.. نظرة طموحة للتو�شع داخليا وخارجيا

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ
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املركزي حتر�ص  البنك  يتبعها  التي  الفائدة  اأ�شعار  �شيا�شة  اأن  اإىل  وي�شري 
على معاجلة الت�شخم، واإدارة عر�ص النقد يف االأردن.

القرو�ص،  على  الطلب  حجم  مع  يتنا�شب  احلايل  الفائدة  �شعر  اأن  ويوؤكد 
ويتنا�شب مع حجم الطلب على الودائع، والتي ترتاوح ما بني 5%-6%، فيما 
هام�ص  وجود  اأن  مو�شحا   ،%9-%8 بني  ما  االإقرا�ص  فائدة  �شعر  يرتاوح 

بن�شبة 3% منا�شب.

اأو  احلايل  امل�شتوى  بني  الفائدة  اأ�شعار  هيكل  ترتاوح  اأن  قمحية  ويتوقع 
االرتفاع قلياًل نظرًا اىل ارتفاع معدل الت�شخم املتوقع بني 10-12%. حيث 
اأن رفع �شعر الفائدة ممكن، يف حال قيام البنك املركزي بت�شديد القيود 
ت�شمل  التي  النقدية،  ال�شيا�شة  باأدوات  التحّكم  خالل  من  االإقرا�ص،  على 
اإما زيادة ن�شبة االحتياطي النقدي االإلزامي، اأو زيادة �شعر اإعادة اخل�شم، 
اأو �شحب �شيولة يف القطاع امل�شريف من خالل زيادة حجم االإ�شدارات يف 

ال�شوق املفتوحة، ك�شهادات االإيداع واأذونات و�شندات اخلزينة.

اال اأن على احلكومة املوازنة  بني �شيا�شات معاجلة الت�شخم واأثرها على امل�شتوى 
االقت�شادي وبوادر االنكما�ص / الك�شاد التي قد ي�شهدها االقت�شاد العاملي.

وي�شف مدير عام كابيتال بنك املناف�شة يف القطاع امل�شريف يف االأردن بـ 
"ال�شديدة" يف كل املجاالت واالجتاهات، �شواء يف الت�شعري اأو يف نوع اخلدمة 

اأو طريقة تقدميها للزبائن.

ويقول اأن الفائدة يف هكذا اأجواء تناف�شية حت�شدها البنوك الكبرية، والتي متتلك 
ن�شبة كفاءة وفاعلية يف تغطية نفقاتها ب�شكل اأكرب من البنوك ال�شغرية.

ال�شغرية  البنوك  قيام  اأهمية  تربز   – لقمحية  واحلديث   – هنا  ومن 
التحتية،  والبنية  املال،  راأ�ص  حيث  من  قوية  موؤ�ش�شات  لتكوين  باالندماج، 
مناف�شة  وبالتايل  املوؤ�ش�شي،  والتحكم  وال�شيا�شات  االأنظمة  ت�شمل  التي 

البنوك الكبرية.
يكون  واأن  ال�شحيحة،  بالطريقة  مدرو�شة  االندماجات  تكون  الأن  ويدعو 
من �شمن اأهدافها حتقيق التكامل بني الوحدات امل�شرفية، مما يقود يف 

النهاية الرتفاع وتعظيم العائد على حقوق امل�شاهمني.

ويتناول قمحية واقع العمل امل�شريف يف "كابيتال بنك"، الذي كان ا�شمه اإىل 
عهد لي�ص ببعيد "بنك ال�شادرات والتمويل"، مو�شحا اأن اال�شم القدمي مل 

يعد يعك�ص ما يقوم به البنك، واخلدمات التي يقدمها.

تلبي  متكاملة  وا�شتثمارية  جتارية  خدمات  يقدم  البنك  اأ�شبح  ويتابع.. 
اال�شم  تغيري  ا�شتدعى  مما  االقت�شادية،  القطاعات  كافة  احتياجات 
ليتنا�شب مع هذا التطور. ويك�شف عن اأن كابيتال بنك ب�شدد تعزيز البنية 
التحتية يف البنك، لتدفعه نحو فرتة منو كبرية قادمة، اإىل جانب حتديثها، 
املّتبعة،  واالإجراءات  وال�شيا�شات  امل�شتخدمة  البنكية  االأنظمة  لي�شمل 
واأف�شل  املوؤ�ش�شية،  احلاكمية  متطّلبات  مع  تتنا�شب  جديدة  وظائف  وخلق 

املمار�شات العاملية بهذا اخل�شو�ص.

ويو�شح اأن الهيكل التنظيمي اجلديد الذي مت اعتماده من قبل جمل�ص اإدارة 
كابيتال بنك موؤخرا، يت�شمن هذه النظرة التو�شعية.

– وب�شكل مواز لتحديث البنية  – بح�شب قمحية  كما يتطّلع كابيتال بنك 
التحتية، لتبّني خطة عمل جديدة لل�شنوات )3-5( املقبلة، ت�شمل التو�شع 
ا�شرتاتيجية  �شركات وعالقات  واإن�شاء  واإقليميا،  داخليا  املجاالت  كافة  يف 

تخدم خطة البنك الهادفة لتقدمي خدمات م�شرفية ومالية متكاملة.

تابعتني  موؤ�ش�شتني  اأعمال  لتطوير  طموحة  خطة  هناك  اإىل  كذلك  وي�شري 
للبنك، هما �شركة كابيتال لال�شتثمار والو�شاطة املالية، اململوكة من البنك 
بن�شبة 100%، وامل�شرف االأهلي العراقي، الذي ميلك "كابيتال بنك" %59 
من راأ�شماله، مو�شحا اأن تطوير هاتني املوؤ�ش�شتني ياأتي لتتواءم مع خطط 

البنك امل�شتقبلية.

ويوؤكد اأن نتائج اأعمال كابيتال بنك يف عام 2007 كانت جيدة ، حيث بلغت 
اأرباح البنك 5ر13 مليون دينار، كما زادت االإيرادات الت�شغيليه له بن�شبة 
3ر13% لت�شل اإىل 4ر41 مليون دينار، يف حني زادت موجوداته بن�شبة 7ر%9 

لت�شل اإىل 940 مليون دينار.

ويو�شح اأن ارتفاع اإجمايل ودائع العمالء من 434 مليون دينار يف 2006، 
ات�شاع  ا�شتمرار  كبري  ب�شكل  يعك�ص   ،2007 عام  يف  دينار  مليون   482 اإىل 

قاعدة العمالء وزيادة الثقة به، وتعزيز قدراته التناف�شية.

IFC

قد  الدويل  للبنك  اال�شتثماري  الذراع   / الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  اأن  ويذكر 
اأ�شبحت �شريكًا وم�شاهمًا ا�شرتاتيجيًا يف كابيتال بنك بن�شبة م�شاهمة بلغت %7 
من راأ�ص املال، حيث مت توقيع اتفاقية امل�شاهمة مببلغ 30 مليون دوالر، ومبوجبها 

ح�شلت موؤ�ش�شة التمويل الدولية على ع�شوية جمل�ص ادارة يف البنك. 
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ي�شتند يف عمله اإىل قاعدة �شلبة، بنتها العالقة التي تربطه يف واحدة من 
اأكرب املوؤ�ش�شات املالية يف املنطقة، وذات االنت�شار وال�شمعة اجليدين.

البنك الذي  املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )ABC( يف االأردن، هو  بنك 
رائدة  مالية  كموؤ�ش�شة  عمله  يف  بناها  الذي  خربته  ينقل  اأن  ا�شتطاع 
يف  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  بح�شب  االأردين،  ال�شوق  اإىل  ومتطورة، 

االأردن نور الدين نحوي.

البنك  فاإن  نحوي،  بح�شب  واعدة،  االأردين  ال�شوق  يف  الفر�ص  والأن 
يتطلع لرفع عدد فروعه يف االأردن من 15 اإىل 26 خالل عامني، ويو�شح 

التي دعت  "الن�شامى" االأ�شباب  مع  للبنك يف حوار  التنفيذي  الرئي�ص 
البنك للتو�شع، وطرق باب قطاع التجزئة، مع الرتكيز على واقع العمل 
امل�شريف يف االأردن، و�شرورة قيام اندماجات بني البنوك، ف�شال عن 

جزء مهم تطّرق اإليه امل�شريف نحوي، يتعلق بتمويل امل�شاريع الكربى.

يبداأ نحوي با�شتعرا�ص عالقة البنك يف االأردن باملوؤ�ش�شة االأم، بالقول اأن 
بنك املوؤ�ش�شة العربية هو بنك اإقليمي يف مظلة دولية، وراأ�شمال يتجاوز 

2 مليار دوالر، مما مينحه القوة لتمويل امل�شاريع الكربى.
�شركة  هو  االأردن،  يف  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة  بنك  ان  وي�شيف 

م�شاهمة عامة، متلك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية ما ن�شبته 87% منه.

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ
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تقدم  االردن  يف  امل�شرفية"  العربية  "املوؤ�ش�شة  وحدة  اأن  ويو�شح 
وخدمات  الكربى،  للم�شاريع  متويل  من  امل�شرفية،  اخلدمات  كامل 
القرو�ص  ت�شمل  التي  التجزئة،  خدمات  على  والرتكيز  اال�شتثمار، 

ال�شخ�شية وقرو�ص ال�شيارات وقرو�ص االإ�شكان وغريها.

كادر  اأكرب  متتلك  االأم  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  وي�شري 
املالية  اال�شت�شارات  واإعطاء  الكربى  امل�شاريع  متويل  يف  متخ�ش�ص 

لل�شركات الكربى.

ويتناول واقع بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، باأنه ميتاز على اأنه بنك 
دويل، بغطاء اإقليمي، ويقوم على خدمة عمالئه يف كافة دول العامل، 
واأوروبا،  العربي  العامل  اأنحاء  معظم  يف  فروعا  البنك  ميتلك  بحيث 
كما ميتاز بوجود �شبكة يف العامل تغطي احتياجات العميل يف معظم 
دول العامل، وكذلك توفر الكوادر ذات التخ�ش�شات العليا، �شواء يف 
اال�شتثمار ومتويل امل�شاريع، واال�شت�شارات املالية املوجودة يف كل من 

البحرين ولندن.

م�شاهمني  ووجود  الكبري،  براأ�شماله  كذلك  يتميز  البنك  اأن  ويتابع 
ا�شتثمار  وهيئة  ظبي،  اأبو  يف  اال�شتثمار  هيئة  هم  البنك،  يدعمون 
الكويت، وهيئة ا�شتثمار ليبيا، مما يعطي دعما للبنك قوة م�شرفية 
العمالء  احتياجات  تلبي  التي  اخلدمات  تقدمي  من  عالية  بامتيازات 

ب�شتى م�شاريعهم، وما يحتاجونه لتمويل جتارتهم.

ويتطلع البنك لزيادة ح�شته يف ال�شوق االأردين، لتعك�ص حجم املوؤ�ش�شة 
االأم، حيث اأن البنك ب�شدد تطوير منتجات جديدة، وفتح �شبكة فروع 

لتغطية كافة مناطق اململكة.

وي�شري اإىل اأن البنك ميتلك حاليا 15 فرعا يف االأردن، وهناك درا�شة 
لرفع عدد هذه الفروع اإىل 26 فرعا خالل العامني املقبلني.

اأن البنك يعمل حاليا على تاأ�ش�ص �شركات مالية متخ�ش�شة  ويو�شح 
اأو  "عنوان"  م�شمى  حتت  االإ�شالمية  املنتجات  اأو  العقاري  بالتمويل 
"اأمالك جوردان"، بالتعاون مع املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 

وموؤ�ش�شات مالية اأخرى.

اإ�شالمية  اأ�ش�ص  على  العقاري  بالتمويل  �شتعنى  "عنوان"  اأن  ويبني 
بحتة، تن�شجم واأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، مع وجود متويل اإ�شالمي 

للقرو�ص االإ�شكانية.

ويقول نحوي اأن البنوك يف االأردن تطورت ب�شكل ملمو�ص ب�شبب دعم 
وتوجيهات البنك املركزي االأردين، الذي يعمل جاهدا لتكون البنوك 
متطورة، وحتت رقابة كافية حلماية املودعني، م�شريا اإىل اأن متطلبات 
البنك املركزي تتمثل يف اأن يكون لدى البنوك التجارية كفاية يف راأ�ص 

املال، ملواكبة النمو االقت�شادي.

ويوؤيد مدير عام بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية يف االأردن فكرة قيام 
اندماجات بني البنوك تف�شي اإىل خلق بنوك براأ�شمال كبري، تواكب 

يف حجمها القدرة على متويل امل�شاريع الكربى.

ويتناول املناف�شة بني البنوك يف القطاع امل�شريف االأردين، بالقول اأن 
قطاع  اأن  الدرا�شات  معظم  تظهر  حيث  واعد،  �شوق  االأردين  ال�شوق 
�شحية،  ظاهرة  املناف�شة  اأن  منبها  بالكامل،  مغطى  غري  التجزئة 

وتعتمد على مهنية ونوعية اخلدمة املقدمة للعميل.

وعن اأ�شعار الفائدة يقول اأن اأي بنك يعمل على اأ�شا�ص الهام�ص، وهذا 
فروع  لها  بنوكًا  هناك  اأن  حيث  بنك،  لكل  التمويل  كلفة  على  يعتمد 
الأجل،  الودائع  من  اأقل  بكلفة  توفري  ح�شابات  على  وت�شتحوذ  كثرية، 
حيث اأن البنك الذي لديه كلفة متويل اأقل ي�شتطيع اأن يناف�ص يف �شعر 

الفائدة.

وخا�شة  للتمويل  الطويل  املدى  العمالء يف  نظرا حلاجة  اأنه  وي�شيف 
للعقارات، فاإن هناك حاجة للبنوك لتنمية الودائع طويلة االأجل، �شواء 
بودائع اأو فيما ي�شمى باأ�شواق راأ�ص املال، كاإ�شدار ال�شندات على �شبيل 

املثال.

وعن اال�شتثمار يف االأردن، يوؤكد نحوي اأن االأردن بلد واعد لال�شتثمار، 
والكوادر  والت�شريعات  القوانني  �شواء  االإمكانات،  كافة  فيه  تتوفر 
املوؤهلة، والت�شجيع احلكومي، عالوة على جمال الطبيعة، واملناخ الذي 

يجذب امل�شتثمر، واملوقع اجلغرايف املتميز واملتو�شط لدول اجلوار.

ويوؤكد اأن االأردن يفخر باأن اقت�شاده حر ومنفتح، ولي�ص هناك اأي قيود 
التي  الكبرية  اإىل اجلهود  ال�شادرة، منبها  اأو  الواردة  على احلواالت 
يبذلها جاللة امللك يف جعل االأردن بيئة ا�شتثمارية واعدة، من خالل 

م�شاعي جاللته الدوؤوبة جلذب اال�شتثمارات.
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بلغت اأرباح بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل قبل ال�شريبة للربع االأول من 
عام )2008(42.2 مليون دينار ُمقارنًة مع 36.6 مليون دينار للفرتة 
املُماثلة من العام املا�شي، اأي بزيادة مقدارها 5.6 مليون دينار وبن�شبة 
مليون   30.8 ال�شريبة  بعد  االأرباح  بلغت  كما   ،%15.2 مقدارها  منو 

دينار مقابل 25 مليون دينار اأي بزيادة ن�شبتها %23.

وبلغ جمموع املوجودات 5.1 مليار دينار بنهاية اآذار 2008 اأي بزيادة 
مقدارها 77 مليون دينار عن نهاية العام املا�شي، وزادت ودائع الُعمالء 
مببلغ 148 مليون دينار عن نهاية العام املا�شي لت�شل اإىل 3.65 مليار 
" مببلغ  " بال�شايف  املُبا�شرة  االئتمانية  الت�شهيالت  زادت  فيما  دينار، 
مقداره 100 مليون دينار لت�شل اإىل 2 مليار دينار يف نهاية اآذار 2008. 
وبهذه النتائج بلغ جمموع حقوق املُلكية 851 مليون دينار يف نهاية الربع 

االأول من عام 2008.

اأن تكون نتائج  اإدارة البنك  وتوقع الدكتور مي�شيل مارتو رئي�ص جمل�ص 
هذا العام اأكرث متيُّزًا عن العام املا�شي، وذلك ان�شجامًا مع اإ�شرتاتيجية 
مُبختلف  ُمتزايدة  منو  ُمعّدالت  حتقيق  على  تقوم  التي  البنك  عمل 

الُفر�ص  خلق  خالل  من  القائمة  للموارد  اأف�شل  وا�شتغالل  االأن�شطة، 
اال�شتثمارية وتلبية االحتياجات التمويلية ملُختلف �شرائح الُعمالء.

واأكد البنك على اأن ثقة العمالء وامل�شاهمني التي كانت االأ�شا�ص بتحقيق 
وتنويعها  خدماته  مب�شتوى  لالرتقاء  ي�شعى  البنك  واأن  النتائج،  هذه 

حفاظًا على هذه الثقـة.

من جانبه ذكر �شكري ب�شارة الرئي�ص التنفيذي لبنك االإ�شكان للتجارة 
وترتكز  واالأعمال  االأرباح  ا�شتدامة  توؤكد  النتائج  هذه  اأن  والتمويل 
اإجنازات  لتحقيق  للبنك  التنظيمي  البعد  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  على 
اأّن  االإعتبار  بعني  اآخذين  املعتمدة،  اال�شرتاتيجية  اخلطة  ومكت�شبات 
حتقيق نتائج اأف�شل �شوف يعطي ثمارًا اأكرث يف الفرتة القادمة مدعومة 
مب�شتوى  االإرتقاء  اإىل  جمملها  يف  تهدف  لها،  خمطط  عمل  مبنهجية 
�شعيد  على  الريادي  البنك  موقع  وتعزيز  واالأداء،  واخلدمات  االأعمال 
امل�شرفية  ومكانته  قوته  ودعم  واالإقليمي،  املحلي  اجلغرايف  االإنت�شار 
االأداء،  وم�شتويات  اخلدمات  اأوجه  خمتلف  يف  ريادته  على  للمحافظة 

ومبا ي�شاهم يف تعظيم القيمة امل�شافة التي يقدمها لعمالئه.

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

42.2 مليون دينار اأرباح  بنك االإ�شكان للتجارة 
والتمويل خالل الربع االأول من عام 2008
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حقق البنك االأهلي االأردين اأرباحًا عن الربع االأول من عام 2008 
وبزيادة  دينار  وبعد املخ�ش�شات مقدارها 9 مليون  ال�شريبة  قبل 
 2007 العام  من  الفرتة  نف�ص  اأرباح  عن  دينار  مليون   1.3 بلغت 

وبن�شبة منو %11.2. 

وبلغت اأرباح البنك االأهلي االأردين قبل ال�شريبة وبعد املخ�ش�شات 
دينار  مليون   13.3  )2008 العام)  من  االأوىل  االأربعة  لالأ�شهر 
العام  من  الفرتة  نف�ص  عن  دينار  مليون   2.4 مقدارها  وبزيادة 

2007 بن�شبة منو بلغت %22.

وقد اأظهرت البيانات املالية ارتفاعًا يف معظم بنود امليزانية، فقد 
ارتفع  كما   %5 جتاوزت  بن�شب  امل�شاهمني  وحقوق  الودائع  ارتفعت 
ويف   ،%25 حوايل  بلغت  بن�شبة  والعموالت  الفوائد  ايرادات  �شايف 
الوقت الذي اأظهرت فيه القطاعات املختلفة يف البنك منوًا ملحوظًا 
الفروع  وادارة  ال�شخ�شية  البنكية  اخلدمات  قطاع  فان  ومتوازنًا، 
اأعاد البنك تقييم منتجات التجزئة  اأن  ينمو بوتريه مت�شارعة بعد 
لديه وطرح قائمة من املنتجات القادرة على تلبية متطلبات عمالئه 

يف املجاالت املختلفة.

ǺǭƘǂǲǩƗ

دينــــاراأربــــاح مليـــــون   1,3
للربـــع االأول  البنــــك االأهلــي االأردنــــي   
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تاأ�ش�ش�ص يف عام 1991 حتت ا�شم املوؤ�ش�شة املالية العربية، قبل اأن ي�شبح 
بنك االحتاد لالدخار واال�شتثمار، كواحد من اأهم العناوين يف احلداثة 

امل�شرفية يف االأردن، ومواكبة احتياجات العمالء.

ويتناول مدير عام بنك االحتاد ع�شام �شلفيتي يف حديث لـ "الن�شامى" 
املديني  التو�شعية يف  االأردين، وخططه  امل�شريف  ال�شوق  البنك يف  واقع 
اإىل  كم�شريف  وروؤيته  امل�شارف  �شوق  حال  متناوال  واملتو�شط،  القريب 

هذا ال�شوق.

ويبداأ �شلفيتي باحلديث عن تقييمه الأداء بنك االحتاد يف الربع االأول، 
مو�شحا اأن النتائج املالية للبنك يف الربع االأول �شّكلت ارتفاعا ملمو�شا 

لدى مقارنتها بالربع االأول من العام املا�شي، وبن�شبة %42.

وي�شري اإىل اأن ن�شبة النمو هذه جيدة، وتعزز التوقعات باأن ي�شتمر اأداء 
االأرباح  نتائج  من  اأعلى  معدل  لتحقيق   ،2008 عام  خالل  جيدا  البنك 

التي حققها العام املا�شي.

وبح�شب �شلفيتي، فقد �شجل حجم الت�شهيالت زيادة بن�شبة 10% تقريبا، 
دينار،  مليون   215 حوايل  االأول  الربع  يف  امل�شاهمني  حقوق  بلغت  فيما 

مقارنة مع 110 ماليني دينار للفرتة ذاتها من العام املا�شي.

�شركة  مع  بالتعاون  ا�شرتاتيجية،  خطة  و�شع  االحتاد  بنك  اأن  ويو�شح 
البنك  اأن  مبينا  املقبلة،  الثالث  لل�شنوات  العاملية،  اال�شت�شارية  مكنزي 
بداأ بتطبيق اخلطة التي يتوقع اأن تعود باملنفعة على البنك، ومبا يتما�شى 

مع متطلبات اتفاقية بازل2.

ǺǭƘǂǲǩƗ

بنـــك االحتـــاد
 احلداثـــة ومواكبــــة احتياجــــات العمــــالء

ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ
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ويتناول واقع �شوق القرو�ص يف االأردن بالقول اأن الطلب على القرو�ص 
ي�شهدها  التي  االقت�شادية  النه�شة  مع  متا�شيا  م�شتمر،  ارتفاع  يف 
االأردن، م�شريا اإىل اأن اأ�شعار الفائدة باجتاه االرتفاع الب�شيط اإىل و�شع 

اال�شتقرار.

ويوؤكد مدير عام بنك االحتاد اأن اأ�شعار الفائدة يف االأردن يجب اأن تكون 
مرتفعة يف الظروف احلالية، للحد من ال�شغوط الت�شخمية.

الودائع،  على  وخا�شة  كبرية،  امل�شريف  القطاع  يف  املناف�شة  اأن  ويقول 
موؤكدا احلاجة حلدوث اندماجات بني البنوك للحد من املناف�شة واإيجاد 

موؤ�ش�شات مالية بنكية بحجم اأكرب، وتطرح خدمات اأكرث وبحجم اأكرب.

اأن العالقة بني البنك املركزي والبنوك التجارية جيدة، تقوم  وي�شيف 
على  كاملة  رقابة  اأي  املركزي،  البنك  قبل  من  امل�شتمرة  املتابعة  على 

املوؤ�ش�شات امل�شرفية.

ويرف�ص �شلفيتي فكرة دخول بنوك جديدة اإىل ال�شوق امل�شريف االأردين، 
مو�شحا بالقول اأن عدد البنوك يف االأردن كثري، وكاف ل�شد احتياجات 

املواطنني، وال يحتمل دخول بنوك جديدة على القطاع.

الن�شاأة  املحلي  الع�شرين م�شرفا، منها  االأردن  البنوك يف  ويتجاوز عدد 
ومنها العاملي، تخدم مبجموعها قاعدة عمالء وا�شعة يف االأردن وخارجه.

وي�شري اإىل اأن اأهم ما مييز بنك االحتاد الذي تاأ�ش�ص عام 1991 حتت ا�شم 
"املوؤ�ش�شة املالية العربية"، يتمثل بانتماء املوظفني، واالأجواء املريحة التي 
ت�شود بيئة العمل، وا�شفا اإياها بـ "االأجواء العائلية"، االأمر الذي �شينعك�ص 

بح�شب مدير عام البنك، على م�شتوى االأداء وحتقيق ر�شا العمالء.

وينّوه اإىل اأن اإدارة البنك ت�شعى دوما اإىل ا�شتقطاب العنا�شر اجليدة، 
�شقل  على  ذلك  عقب  البنك  يعمل  حني  يف  املميزة،  ال�شمات  ذات 

مهاراتهم يف دورات تدريبية م�شتمرة.

تدريبي  مركز  بتاأ�شي�ص  قام  االحتاد  بنك  اأن  يو�شح  ال�شدد،  هذا  ويف 
عرب  اجليد،  للعمل  وحتفيزهم  تدريبهم  على  يعمل  اجلدد،  للموظفني 

مدربني اأكفاء، ذوي خربة وا�شعة، وقدرات عالية.

ويتناول اخلطة امل�شتقبلية للبنك، م�شريا اإىل اأن بنك االحتاد يتجه اإىل 
املجال،  متميزة يف هذا  اإيجاد منتجات  امل�شرفية، عرب  التجزئة  �شوق 
بهدف  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  فروعه  عدد  لزيادة  ي�شعى  كما 

تقدمي خدمات اأف�شل اإىل عمالء البنك.

ويتوقع اأن يزيد البنك عدد فروعه اإىل 24، عرب اإ�شافة 7 فروع اأخرى، 
تزيد من قاعدة انت�شار البنك، وحجم اخلدمات التي يقدمها، مو�شحا 
اأن الفروع اجلديدة �شتتوزع يف خمتلف حمافظات اململكة، حيث �شي�شيف 
البنك فرعا جديدا يف الزرقاء، واآخر يف اربد، وخم�شة فروع موزعة على 

خمتلف مناطق العا�شمة.

ويو�شح اأن رفع عدد الفروع اإىل 24 �شيكون �شمن خطة تو�شع طموحة 
الثالث  ال�شنوات  خالل  فرعا   40 اإىل  فروعه  عدد  فيها  ي�شل  للبنك، 
املقبلة، مع تطّلعاته بفتح فروع خارج االأردن، مبا فيها فل�شطني، وال�شعي 

دائما الإيجاد فر�شة دمج مع اأي موؤ�ش�شة بنكية اأخرى.

ويف هذا املجال، يوؤكد �شلفيتي اأن الدمج مع موؤ�ش�شات بنكية اأخرى ال ينق�ص 
من �شاأن بنك االحتاد، بل على العك�ص، �شيقود الإن�شاء موؤ�ش�شة بنكية اأكرب، 

وذات خربة متنوعة، تنعك�ص اإيجابا على قاعدة العمالء، وامل�شاهمني.
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الربع  يف  الكويتي  االأردين  البنك  حققها  التي  ال�شافية  االأرباح  بلغت 
االأول 2008 حوايل 12.9 مليون دينار، بارتفاع ن�شبته 20.1% عن ذات 

الفرتة من العام املا�شي.

وحققت الت�شهيالت االئتمانية للبنك منوا بن�شبة 4.7% لت�شل اإىل 1.18 
مليار دينار، يف حني بلغت ودائع العمالء والتاأمينات النقدية 1.2 مليار 
دينار، يف الوقت الذي بلغ فيه اإجمايل موجودات البنك االأردين الكويتي 
2 مليار دينار، وحقوق امللكية 225 مليون دينار بنهاية الربع االأول من 

العام احلايل.

وكمح�شلة لعمليات البنك الت�شغيلية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 
بن�شبة %62،  والعموالت منوًا  الفوائد  االإيرادات من غري  اآذار، حققت 
بلغت  بحيث   ،%30 بن�شبة  والعموالت  الفوائد  اإيرادات  �شايف  وارتفع 
االأرباح قبل ال�شرائب 18.3 مليون دينار، مقابل 14.8 مليون دينار يف 

الربع االأول من العام املا�شي، وبن�شبة منو تبلغ %24.

وقال عبد الكرمي الكباريتي رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك االأردين الكويتي، 
تعطي  احلايل  العام  من  االأول  الربع  نهاية  يف  البنك  اأعمال  نتائج  اأن 

البنك  اأعمال  يف  والتقدم  التطور  موا�شلة  على  الدالالت  من  مزيدا 
وارتفاع معدالت اأدائه، وتعزيز موؤ�شرات منوه وربحيته.

خالل  من  اأف�شل  نتائج  حتقيق  على  البنك  بقدرة  ثقته  عن  واأعرب 
كل  وا�شتغالل  بالبنك،  العمل  مراكز  كافة  لدى  املزيد من اجلهد  بذل 
االإمكانات املتاحة �شعيا لتحويل التحديات التي يحملها عام 2008 اإىل 

فر�ص جديدة، وجماالت عمل جمدية.

والتي  دينار،  مليون  اإىل 100  البنك  راأ�شمال  زيادة  اأن  الكباريتي  وبني 
تعزيز  من  البنك  �شتمّكن  احلايل،  العام  من  االأول  الربع  يف  متت 
قدراته التمويلية وتوجيه املزيد من ن�شاطاته وخدماته نحو القطاعات 
يف  ت�شب  التي  والتنموية  اال�شتثمارية  وامل�شاريع  املحلية،  االقت�شادية 

م�شلحة االقت�شاد الوطني.

وقد عرب عن تقديره لعالقات ال�شراكة املميزة التي تربط البنك بعمالئه 
وم�شاهميه، والذين يعود اإليهم الف�شل االأكرب يف حتقيق هذه االإجنازات 

والنتائج الرفيعة.

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǼǝƸǆǮǩƗ ǓƘǎǢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

12.9 مليون دينار اأرباح البنك االأردين الكويتي
 يف الربع االأول 2008
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يرتبط ا�شم اجلامعة العربية املفتوحة باأهداف نبيلة وغايات �شامية، ال 
يختلف عليها اثنان، وتتمثل يف ج�شر الفجوة بني طالبي العلم، وقدرة 

اجلامعات العربية على ا�شتيعاب هذا الطلب.

من هنا، واحلديث لرئي�ص اجلامعة العربية املفتوحة يف االأردن الدكتور 
طالب ال�شريع، جاءت املرونة يف قبول الطلبة، ونوعية التعليم، وانخفا�ص 
التكاليف مراعاة لو�شع طالبي العلم، بعيدا عن الربحية، وب�شكل يكّمل 

دور اجلامعات القائمة وال يناف�شها.

مل  الغايات،  يف  النبل  حلقة  املفتوحة  العربية  اجلامعة  تكمل  وحتى 
حيث  الكويت،  هي  عربية  بلدان  �شبعة  يف  تواجدها  اإمتام  يف  تكتف 
املقر الرئي�شي للجامعة، واالأردن وم�شر ولبنان وال�شعودية والبحرين،  
الواحد، حيث  القطر  داخل  التو�شعة  بل عملت اجلامعة على  وُعمان 
االأردن،  الطلبة يف جنوب  على  للت�شهيل  تعليمي  مركز  لفتح  �شت�شعى 
لي�شاف اإىل مركزها الرئي�شي يف عّمان، ومركزها يف اربد، واملركز 

االآخر الذي تعتزم تاأ�شي�شه يف الزرقاء.

هذه املوا�شيع وغريها كانت مدار حوار لرئي�ص اجلامعة يف االأردن مع 

"الن�شامى"، يبداأ فيه الدكتور ال�شريع بتناول فكرة تاأ�شي�ص اجلامعة 
بالقول اأن الفكرة تبلورت قبل 20 عاما، يف ذهن �شمو االأمري طالل بن 
عبد العزيز، رئي�ص برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة 

)اأجفند(.

ويتابع مو�شحا اأن الهدف كان اإتاحة فر�شة التعليم العايل للفئات يف 
العامل العربي التي فاتها فر�شة االلتحاق بالتعليم العايل العادي، اإما 

الأمور اقت�شادية اأو اجتماعية اأو جغرافية، وخ�شو�شا املراأة العربية.

ويردف قائال اأنه مت تكليف �شركة اآرثر اآندر�شون بعمل درا�شة جدوى، 
حيث تو�شلت هذه الدرا�شة اإىل احلاجة لوجود اجلامعة، يف ظل وجود 
فجوة كبرية بني العر�ص والطلب على مقاعد التعليم العايل يف البالد 

العربية تقّدر بـ 600 األف طالب وطالبة.

اأربعة برامج درا�شية لتعليمها يف اجلامعة، هي  اأنه مت اختيار  ويو�شح 
بفرعيه  االأعمال  اإدارة  وبرنامج  واآدابها،  االإجنليزية  اللغة  برنامج 
تقنية  وبرنامج  االقت�شاد،  تخ�ش�ص  اأو  االإدارية  االأنظمة  لتخ�ش�ص 

املعلومات واحلو�شبة، باالإ�شافة اإىل برنامج الرتبية.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ويهدف برنامج اللغة االإجنليزية يف اجلامعة العربية املفتوحة – بح�شب 
رئي�ص اجلامعة – اإىل اإك�شاب الطالب املعارف االأ�شا�شية يف بنية اللغة 
االإجنليزية وتنوعها وا�شتخداماتها، اإىل جانب رفع مهارات الطالب يف 
جماالت النقد والتحليل من درا�شة العديد من االأعمال االأدبية الكال�شيكية 

واحلديثة يف النرث وال�شعر وامل�شرح.

 وي�شري كذلك اإىل اأن برنامج تقنيات املعلومات واحلو�شبة الذي يقّدم 
العديد من  املعارف يف  الطالب  اإك�شاب  اإىل  االإجنليزية، يهدف  باللغة 
اإدارة  ونظم  املعلوماتية،  والنظم  االآيل  احلا�شب  علوم  مثل  املجاالت، 
احلا�شب، وال�شبكات، وهند�شة الربامج والنظم، اإىل جانب رفع مهارات 

الطالب يف جمال ا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا احلديثة.

– فينق�شم  ال�شريع  للدكتور  – واحلديث  االأعمال  اإدارة  برنامج  اأما 
اإىل ق�شمني، االأول يعنى بتخ�ش�ص االأنظمة االإدارية، حيث يقدم باللغة 
اإك�شاب الطالب املعارف يف جمال االأنظمة االإدارية  االإجنليزية بهدف 
مهارات  لتطوير  باالإ�شافة  االإدارية،  القرارات  اتخاذ  عملية  لتح�شني 
اأ�شلوب النظم يف حل التعقيدات واإدارتها، يف حني  الطالب ال�شتخدام 
يقّدم برنامج اإدارة االأعمال لتخ�ش�ص االقت�شاد، بهدف رفع مهارات 
الطالب يف جمال حتليل االقت�شاد واالقت�شاديات املتغرية، اإىل جانب 
املنزل  يف  االقت�شادي  ال�شلوك  و�شف  على  الطالب  قدرات  تطوير 

واملوؤ�ش�شات واالأ�شواق وفهمه وتقييمه.

ويتناول الربنامج الرابع �شمن الربامج الدرا�شية يف اجلامعة، وهو برنامج 
الدرا�شات الرتبوية، مو�شحا اأن هذا الربنامج يقّدم باللغة العربية وي�شعى 
الإعداد الكوادر الب�شرية يف قطاع مهن الرتبية والتعليم والتعليم العايل، 
والتطبيقية،  النظرية  البحوث  اإجراء  جانب  اإىل  وتدريبهم،  وتاأهيلهم 
وتطوير التعاون بني اجلامعة وخمتلف املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الرتبية 
ثم  ال�شلة،  االأخرى ذات  املوؤ�ش�شات  بقية  بينها وبني  والتعليم، وكذلك 

تقدمي اخلدمات اال�شت�شارية واملجتمعية املت�شلة بالرتبية والتعليم.

وتقّدم اجلامعة العربية املفتوحة �شمن تخ�ش�ص الدرا�شات الرتبوية ثالثة 
برامج، اأحدها على م�شتوى الدبلوم العايل يف الرتبية حلملة البكالوري�ص 
يف التخ�ش�شات غري الرتبوية، واثنان على م�شتوى البكالوري�ص التكميلي 
الرتبية يف  وبكالوري�ص  الرتبية،  املتو�شط يف  الدبلوم  الرتبية حلملة  يف 

التعليم االبتدائي حلملة �شهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.

بالدرجة  موؤ�ش�شة غري ربحية  املفتوحة هي  العربية  اأن اجلامعة  ويوؤكد 
االأوىل حيث ر�شد لها من اأموال )اأجفند( 32 مليون دوالر، وهي ال تناف�ص 

اجلامعات املوجودة، بل تكّمل عملها.

لتزويد  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  مع  اتفاقية  توقيع  مت  اأنه  ويبنّي 
اجلامعة العربية املفتوحة بالربامج واملناهج املقررة يف "الربيطانية"، 
باالإ�شافة اإىل اخلربات العلمية واال�شت�شارات، التي كان يرغب اجلانب 

العربي باال�شتفادة منها من نظريه الربيطاين.

وي�شري اإىل اأنه مت اعتماد اجلامعة العربية املفتوحة من قبل هيئة االعتماد 

املفتوح ملدة خم�ص �شنوات اعتبارا من عام 2003،  للتعليم  الربيطاين 
وقد مت جتديده العام احلايل، خلم�ص �شنوات اأخرى، مع تو�شيع قاعدة 
الربامج املفتوحة لت�شمل تخ�ش�شات جديدة على م�شتوى البكالوري�ص 

واملاج�شتري.

ويو�شح اأن ما مييز اجلامعة العربية املفتوحة عن غريها من اجلامعات 
املفتوح  التعليم  نظام  تبّني  هو  احلكومية،  اأم  اخلا�شة  �شواء  االأخرى 
وعملية التعّلم، الذي يتيح املرونة يف قبول الطلبة، ومالءمة دوام الطلبة 
اأو امللتحقني بظروفهم اخلا�شة، حيث ي�شتطيع اأي �شخ�ص اختيار الوقت 
الذي يتنا�شب مع ظروفه، اإىل جانب ميزات اأخرى تتمثل باجلمع بني 
العديد من اأ�شاليب التعليم، والتكلفة املالية. ويتناول الدكتور ال�شريع، 
اأ�شاليب التعليم املتعددة يف اجلامعة، والتي تتنوع بني اللقاءات التعليمية 
املبا�شرة التي تعقد حتت اإ�شراف اأع�شاء هيئة تدري�ص متخ�ش�شني يف 

اأوقات مربجمة ومرتبة تتالءم مع اأوقات الطلبة التي يرغبونها، 

اإىل جانب ا�شتفادة الطلبة من احلقيبة التعليمية التي حتتوي على املواد 
املرئية  واالأ�شرطة  امل�شاندة،  واالأ�شرطة  وامل�شاندة،  االأ�شا�شية  القرائية 
وال�شمعية، ي�شاف اإلها ا�شتخدام املختربات متعددة الو�شائط واملزّودة 
االآيل  احلا�شب  وبرامج  املدجمة  كاالأقرا�ص  خمتلفة  تعّلم  مب�شادر 

اخلا�شة.

ويبني اأن اجلامعة تتطلع يف املرحلة املقبلة اإىل التو�شع اأفقيا وعموديا، 
وتهيئة البيئة العلمية املنا�شبة التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات، حيث 
�شيتم االنتقال اإىل املبنى الدائم بعد حوايل �شنة ون�شف من االآن، حيث 

بداأ العمل يف تاأ�شي�ص املبنى اجلديد يف منطقة طارق يف طرببور.

ويوؤكد اأن اجلامعة ورغبة منها يف الت�شهيل على الدار�شني، بحيث ت�شل 
اإىل مناطق �شكناهم، فقد افتتحت مركزا درا�شيا للجامعة يف اربد قبل 
درا�شي  ملركز  باالإ�شافة  طالب،   600 حوايل  ي�شتوعب  �شنوات،  ثالث 
اآخر يف و�شط عّمان ي�شتوعب حوايل 1000 طالب، باالإ�شافة اإىل املركز 

الرئي�شي.

ويك�شف عن اأن اجلامعة ب�شدد فتح مركز درا�شي اآخر خلدمة منطقة 
اجلنوب، وذلك يف مطلع العام املقبل.

كما تت�شمن اخلطة امل�شتقبلية للجامعة – بح�شب الدكتور ال�شريع – فتح 
مركز درا�شي اآخر يف الزرقاء، لتكون بذلك قد اأمّتت تغطية كافة مناطق 
املحلي  االعتماد  متطلبات  املفتوحة"  "العربية  بذلك  لتحقق  اململكة، 
االعتماد  هيئة  خالل  من  والعاملية  االأردنية،  االعتماد  هيئة  خالل  من 

الربيطانية، و�شمان اجلودة الربيطانية.

اعتمادا  معتمدة  وبراجمها  عاما،  اعتمادا  معتمدة  اجلامعة  اأن  ويوؤكد 
خا�شا حمليا ودوليا، فيما يبلغ عدد طلبتها 3 اآالف طالب وطالبة، يف حني 
يبلغ عدد اأع�شاء هيئة التدري�ص املتفرغني 40 ع�شوا، من حملة الدكتوراة 

واملاج�شتري، اإىل جانب 80 ع�شوا غري متفّرغ.



6060

للتعليم  متنام  قطاع  واأ�شرع  اأكرب  من   واحدة  املجتمع  كليات  تعد 
ن�شبيا،  املنخف�شة  التعليم  اأق�شاط  كلفة  اململكة،ب�شبب  يف  العايل 
اأو  دبلوم  �شهادة  على  للح�شول  التدريب  للطالب  تتيح  فهي  كذلك 
والتطوير  املتوا�شل  للتعليم  برامج  وتوفر  جامعية  �شهادة  دون  مهن 

ال�شخ�شي ملجال وا�شع من الطالب.

اخلا�شة  املجتمع  كليات  ت�شكل   �شامية،  مهنية  ر�شالة  حتمل  والأنها 
العايل  التعليم   موؤ�ش�شات  اأركان  من  هامًا  ركنًا  والر�شمية، 
الكليات،  هذه   �شاهمت  املا�شية  الثالثة  العقود  االأردنية،فخالل 
والعربية،  االأردنية  التنمية  خطط  يف  له  وم�شهود  كبري   بن�شيب 
اإذ يعمل  وي�شكل  اال�شتثمار فيها جزءًا هامًا يف االقت�شاد االأردين، 

فيها  اآالف من العاملني واملوظفني االأردنيني، كما اأنها ت�شكل جانبًا  
يف   ي�شاهم  مما  واملهني  التطبيقي  العايل  التعليم  يف  وفعااًل  هامًا 

ال�شاملة واملتجددة. التنمية  تلبية متطلبات خطط 

اخلا�شة  املجتمع  كليات  جلنة  مقرر  القد�ص،  كلية  عميد  ويرى 
االأ�شا�شي"  املالذ   " الكليات  هذه  يف  العدوان  م�شطفى  الدكتور 
والذي  االأردن،  يف  الدخل  متدين  لفئة  املتو�شط  اجلامعي  للتعليم 
واحلكومة  الثاين   عبداهلل  امللك  جاللة  توجهات  مع  يتما�شى 
االأردنية يف توفري العي�ص الكرمي للمواطن االأردين من �شكن وتعليم 
وغريه، م�شريا اإىل اأن كليات املجتمع  تتكفل بتوفري جزء اأ�شا�ص من 
احتياجات �شوق العمل من االأيدي  العاملة املوؤهلة مهارة وعلما كي 

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ت�شتطيع مواكبة خطط التنمية  االقت�شادية واالجتماعية التي ي�شعى 
االأردن لتحقيقها خا�شة مع  االنفجار املعريف والذي يطالب بتجديد 
ع�شر  احتياجات  مع  مالئمة  اأكرث  ليكون  وحتديثه   العايل  التعليم 
العوملة، واالنفجار ال�شكاين والذي يطالب باإ�شباع الطلب االجتماعي 

العايل. التعليم  ون�شر 

كواحدة  عامًا   28 مدى  على  ميتد  الذي   التعليمي  واالإرث  الر�شيد 
خالل  القد�ص  كلية  �شهدت  االأردن،  يف  القيادية  املجتمع  كليات  من 
اإقباال كبريا على عدد من التخ�ش�شات لديها يف  ال�شنوات املا�شية 
على  باالعتماد  امل�شتوى  رفيع  تعليمًا  طلبتها  منح  اإىل  منها   م�شعى 
منهاج ذي توجيه مهني مّت تطويره بالتزامن مع خطة العمل االأردنية 

لعام 2020.

اإقبااًل  �شهدت  التخ�ش�شات  بع�ص  اأن  العدوان  الدكتور  ويوؤكد 
خ�ش�شنا  ويقول:"  االإر�شاد،  ب�شبب  املا�شية  ال�شنوات  يف  كبريًا 
ومزودين  موؤهلني  موظفني  ع�شرة  من  اأكرث  ت�شم  م�شتقلة  دائرة 
ليختار  عليها  اأمره  وويل  الطالب  الإطالع  الالزمة  باالإح�شائيات 
توفري  مت  كما  العمل،  �شوق  يحتاجه  والذي  االأن�شب  التخ�ش�ص 

اللغة  يف  دورات  �شكل  على  للتخ�ش�ص  امل�شاحبة  الربامج  من  عدد 
املتخ�ش�شة  والدورات  االت�شال  ومهارات  والكمبيوتر  االإجنليزية 
بكفاءة  العمل  �شوق  ولوج  على   الطالب  لت�شاعد  الدرا�شة  جمال  يف 
على  االإقبال  وازداد  اأثمرت  الطريقة   هذه  اأن  اإىل  م�شريا  عالية"، 
اإىل  الكلية  بالقائمني على  التطبيقية مما حدا  املهنية  التخ�ش�شات 

اإغالق الربنامج الرتبوي كامال والتوجه للربامج التطبيقية.

كلية  �شتقوم  املهنية  التخ�ش�شات  على  الطلب  ارتفاع  مع  ومتا�شيا 
من  عدد  بطرح  التطبيقية  البلقاء  جامعة  مع  بالتعاون  القد�ص 
واإدارة  الكميات  وح�شاب  امل�شاحة  مثل  اجلديدة  التخ�ش�شات 
وتخ�ش�ص  التنفيذية  وال�شكرتاريا  الطبية  وال�شكرتاريا  التزويد 
العدوان  الدكتور  ح�شب  القادم،  الف�شل  بداية  مع  العامة  ال�شيانة 
اأن هذا االأمر ينطبق على الكليات االأخرى، لكن الطلب  م�شريا اإىل 
من كليات املجتمع التحول اإىل التخ�ش�شات املهنية التطبيقية التي 
�شوء  يف  خمتربات  �شكل  على  فيها  لال�شتثمار  عالية  كلفًا  تتطلب 
هذه  بحق  اإجحاف  فيه  العايل  التعليم  جمل�ص  قرارات  تذبذب 
الكليات التي ال تعلم متاما مدى الثبات يف مثل تلك القرارات ومدى 
التخ�ش�شات  هذه  يف  التو�شع  عن  تتوقف  قد  وبالتايل  دميومتها، 

عليها. واالإنفاق 
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ت�شتقبل �شركة اأمنية للخدمات اخللوية عامها الثالث باإجناز الوعد الذي 
قطعته على نف�شها، منذ دخولها ال�شوق اأواخر حزيران من عام 2005.

فخالل الفرتة الزمنية الوجيزة، متّكنت ال�شركة وفقا لرئي�شها التنفيذي 
جوزيف حنانيا، من االرتقاء بقاعدة م�شرتكيها اإىل 1.3 مليون م�شرتك، 

مع زيادة ح�شتها ال�شوقية، وتقدمي اأحدث التقنيات لل�شوق االأردين.

واأحدث  البحرين  بتلكو  جمموعة  �شركات  اإحدى  اأمنية  �شركة  وتعترب   
بح�شب  ال�شركة  �شتوا�شل  حيث  االأردن،  يف  اخللوية  للخدمات  مزود 
بطموح   2008 عام  يف  العمل  "الن�شامى"  لـ  التنفيذي  رئي�شها  حديث 
ال�شركة  دفعت  التي  باالإجنازات  حافاًل  عامًا  ودعت  بعدما  متجدد، 
لتحقيق مكانًةً متقدمًة وح�شور مميز كاأبرز امل�شغلني الناجحني يف �شوق 

االت�شاالت االأردين. 

اأنها  مو�شحا  املا�شي،  العام  يف  ال�شركة  اإجنازات  حنانيا  وي�شتعر�ص 
بداأت العام بعزمية قوية لتزيد ح�شتها ال�شوقية لت�شل اإىل اأكرث من 26 
باملائة من م�شرتكي الهواتف اخللوية يف اململكة، وبتو�شيع رقعة �شبكتها 

اجلغرافية لتغطي 99 باملائة من كافة مناطق اململكة. 

فبينما  االإجناز،  من  �شهرًا  ع�شر  اثني  خالل  حتقق  ما  بكل  تكتف  ومل 
كان العام 2007 يقرتب من نهايته، واحلديث للرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
اأمنية، اأعلنت ال�شركة عن تخطيها حلاجز املليون م�شرتك لتتغلغل وتنجز 
الكثري على �شعيد االنت�شار، حيث اأ�شبحت اأمنية خيار �شرائح كثرية من 

املجتمع االأردين، كما اأ�شبحت خيار ال�شباب االأردين االأول. 

ال�شركة، حيث  يكن غائبا عن  ال�شبكة مل  اال�شتثمار يف  اأن  اإىل  وي�شري   
وزيادة  �شبكتها  وحتديث  تو�شعة  بغية  هائاًل  "اأمنية" ا�شتثمارًا  ر�شدت 
�شاهم يف  م�شرتك، مما  مليون  اأكرث من 1.3  اإىل  اال�شتيعابية  طاقتها 
املكاملات  ن�شبة  معها  انخف�شت  قيا�شية،  م�شتويات  اإىل  اجلودة  حت�شني 
املتعرثة عن 42 مكاملة لكل ع�شرة اآالف مكاملة، وبن�شبة اإ�شغال يف ال�شبكة 
امل�شغلني  من  عادة  تتطلب  التي  الن�شب،  وهي  باملائة،  ن�شف  عن  تقل 
اأعوامًا طويلة من العمل والتطور والتي جتاوزتها اأمنية بوقت قيا�شي مما 
�شاهم يف تعزيز اختيار املواطنني ل�شبكة اأمنية وتف�شيلهم لها يف خدمة 

ات�شاالتهم الر�شمية وال�شخ�شية يف كل مكان من اأماكن تواجدهم. 

ويتابع مو�شحا اأن "اأمنية" و�شعت تغطية التجوال الدويل لتمتلك بذلك 

»اأمنية« ت�شتقبل عامها الثالث يف ال�شوق باإجناز الوعد
6ر2 مليون دينار �أرباح �ل�صركة يف عام 2007

ƟȅƘǆơȃƗ ǓƘǎǡ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ
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اتفاقيات مع اأكرث من 200 �شريك يف خدمات التجوال يف اأنحاء العامل، 
لتقدم  ونوعتها  خدماتها  الدويل  التجوال  خدمات  دائرة  و�شعت  كما 
خدمة CAMEL وهي خدمة متطورة متكن م�شتخدمي خدمة التجوال 
من  الدفع  م�شبقة  خطوطًا  ميتلكون  والذين  اأمنية  �شبكة  �شمن  الدويل 
اإجراء املكاملات املحلية واخلارجية ب�شهولة وجودة عاليتني يف بالدهم. 

اال�شتثمار  عينيها  ن�شب  وا�شعة  ا�شتثماراتها،  رحلة  "امنية"  وتوا�شل 
يف خدمات املعلومات والقيمة امل�شافة، ويف هذا املجال يقول حنانيا اأن 
اإطالق واحدة  اإىل  ال�شركة عمدت يف الربع االأخري من العام املن�شرم 
من �شفوة م�شتويات التكنولوجيا الأول مرة يف االأردن معلنًة عن تد�شني 
الـ  اأوىل �شبكات االإنرتنت الال�شلكية عري�شة النطاق وم�شغلًة خلدمات 
U Max، حمققًة بذلك  WiMax يف االأردن حتت عالمتها التجارية 

كعادتها �شبقًا تكنولوجيًا ومعرفيًا اآخر. 

ويوؤكد حر�ص ال�شركة على االنتقال ب�شوق و�شناعة االت�شاالت وتكنولوجيا 
املعلومات االأردين اإىل مرحلة متقدمة وحتويله ل�شوق ومركز اإقليمي يعمل 
باأق�شى طاقاته، لتغطي هذه ال�شبكة اأكرث من 40% من العا�شمة عمان 
يف املرحلة االأوىل، اإىل اأن مت تو�شيع �شبكة تقنية "UMAX"، يف كل من 
حمافظتي اربد والزرقاء، اإىل جانب تغطية عدة مناطق يف مدينة العقبة.

 
ويلفت حنانيا اإىل اأن طرح تقنية UMAX من قبل اأمنية �شيعمل ب�شكل 
كبري على جت�شري الفجوة الرقمية واإبقاء االأردن على توا�شل مع الثورة 
لتقنية  اأمنية  خدمات  ا�شتخدامات  به  �شت�شهم  ملا  العاملية  املعلوماتية 
UMax يف تو�شيع ا�شتخدام االإنرتنت ال �شيما مع توجيهها اإىل �شرائح 
احلجم،  ومتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  املنازل،  كقطاعات  خمتلفة 

القطاعات التعليمية وعدد من القطاعات اجلديدة والقابلة للنمو. 
ال�شركة  اأن  اأمنية،  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  يو�شح  ال�شياق،  ذات  ويف 

والوحيدة  اململكة،  يف  االأحدث  تعترب  التي  �شبكتها  يف  كذلك  ا�شتثمرت 
تدعم  عالية  بتقنيات   MHz الرتددي 1800  النطاق  تعمل �شمن  التي 
كما   ،2.75G  EDGE بتقنية  الثاين  اجليل  من  املتقدمة  املراحل 

جتاوزت عدد حمطاتها املنت�شرة خلدمة م�شرتكيها الـ 850 حمطة.

ويوؤكد اأن ال�شركة تو�شعت اأي�شا يف طرح عرو�شها، وو�شلت اإىل اأ�شواق 
و�شرائح جديدة عرب تقدمي عرو�ص مبتكرة، فيما طبقت نظاما حديثا 
اأنحاء  كافة  يف  منت�شرة  بيع  نقطة  اآالف   5 عرب  البيع  اأنظمة  لتطوير 

اململكة.
ويوؤكد حر�ص "اأمنية" على دميومة �شبكتها وا�شتمراريتها، حيث جرى يف 
الفرتة االأخرية تدعيم �شبكة اأمنية ب�شبكة من خطوط االت�شال امليكروية 
وخطوط االألياف ال�شوئية لتو�شيل كافة حمطاتها بحيث ت�شمن ت�شغيل 
اأهلها  ما  واملنا�شبات وهذا  الظروف اجلوية  واآمن يف خمتلف  متوا�شل 

لنيل ثقة كافة م�شرتكيها.

يقول  اأمنية،  ل�شركة  والتجاري  اال�شتثماري  الن�شاط  هذا  خ�شم  ويف 
حيث  املجتمع،  جتاه  واجبها  تقدمي  عن  تتاأخر  مل  ال�شركة  اأن  حنانيا 

وا�شلت القيام بدورها يف خدمة املجتمع ويف خمتلف القطاعات.

ويخل�ص الرئي�ص التنفيذي لل�شركة اأن كل ما حتقق بف�شل جهود فريق 
من  االأول  املركز  على  ال�شركة  حيازة  يف  اأخريا  �شاهم  "اأمنية"،  عمل 
جهة ار�شاء عمالئها والعناية بهم من خالل ا�شتفتاء وا�شتطالع الآراء 
قامت  والذي  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اخللوية  الهواتف  م�شتخدمي 
اأف�شل  حول  مكتوب.كوم  ملجموعة  التابعة  لالأبحاث  مكتوب  وحدة  به 
ال�شركات املتخ�ش�شة يف هذا املجال من حيث اإر�شاء عمالئها وتوفري 
وراء  من  وطموحاتهم  متطلباتهم  حتقق  والتي  لهم  الالزمة  اخلدمات 

هذا االخرتاع املذهل.
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يعترب قطاع النقل "الع�شب الرئي�شي" للنه�شة االقت�شادية يف اأي بلد، ال 
�شيما واأنه ي�شكل داعما و�شندا ملختلف القطاعات االقت�شادية.

�شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار، واحدة من ال�شركات التي تخ�ش�شت 
يف النقل الربي يف االأردن منذ ثمانينات القرن املا�شي، الذي متيز به 

قطاع النقل عن دول اأخرى باجلوار.

لكن هذا القطاع، بح�شب مدير عام �شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار 
والر�شوم  ال�شرائب  فيها  ترهق  كثرية،  معيقات  يواجه  خنفر،  نا�شر 
املتعددة لل�شركات، التي اأ�شبحت م�شاألة تاأ�شي�شها اأ�شهل من اأي �شيء 
لل�شركات،  الربحية  الهوام�ص  عليها، وخف�ص  الرقابة  مع غياب  اآخر، 
والذي �شيعود حتما بنتائجه على اأو�شاع ال�شركات العاملة يف القطاع 

وم�شتقبل ازدهاره.

لـ  حديث  يف   – واال�شتثمار  للنقل  املقاي�شة  �شركة  عام  مدير  ويبداأ 
"الن�شامى" �شرد تاريخ ال�شركة، بالقول اأن ال�شركة وهي "م�شاهمة عامة" 

تعترب ا�شتمرارية ل�شركة املقاي�شة الدولية التي تاأ�ش�شت عام 1987.

وي�شري اإىل اأن ال�شركة اأخذت بالتو�شع يف قطاع النقل حتى عام 2004، 
ليتم حتويلها اإىل �شركة م�شاهمة عامة براأ�شمال يبلغ 8 ماليني دينار، 
ك�شركة متخ�ش�شة يف النقل الربي بكافة اأمناطه، حمتلة املرتبة االأوىل 

كاأكرب �شركة مملوكة من القطاع اخلا�ص، من حيث حجم االأ�شطول.

ويو�شح اأن "املقاي�شة للنقل واال�شتثمار" متتلك 300 راأ�ص قاطر و400 
مقطورة، وي�شيف اأن ال�شركة حا�شلة على جميع الرتاخي�ص املمنوحة 
العامة  الب�شائع  نقل  جمال  يف  املهنة،  ملمار�شة  النقل  وزارة  قبل  من 
واحلاويات والنفط اخلام والزيوت النبايتة، ونقل ال�شيارات من خالل 

وا�شطة ناقالت متخ�ش�شة.

ǺǭƘǂǲǩƗ

�شركة املقاي�شة للنقل واال�شتثمار
متلـك اأكرب اأ�شطول بيـن القطـاع اخلا�ص فــي االأردن
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ويوؤكد اأن هذا التو�شع والتنوع يف عمل ال�شركة، جعلها االأوىل بني مناف�شاتها 
من ال�شركات، بح�شولها على جميع هذه االأمناط واحلموالت يف عمليات 

النقل.

ويبني خنفر اأن ال�شركة هي االأوىل واالأقوى كذلك على امل�شتوى املحلي من 
حيث حجم االأ�شطول وراأ�ص املال  وحجم املناولة من ميناء العقبة واملنافذ 

احلدودية االأخرى.

امل�شاكل  اأهم  واال�شتثمار  للنقل  املقاي�شة  �شركة  عام  مدير  وي�شتعر�ص 
واملعيقات التي تواجه ال�شركة وقطاع النقل ب�شكل عام بالقول اأنها تتمثل 
من  يتمكنوا  لكي  نقل،  �شركات  بتاأ�شي�ص  لالأفراد  النقل  وزارة  ب�شماح 
احل�شول على الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة املهنة، مما اأثر �شلبا على قطاع 

النقل الربي االأردين.

وي�شري كذلك اإىل اأن وجود كم هائل من هذه ال�شركات جاء كذلك و�شط 
غياب من الرقابة املبا�شرة على اأ�شحاب هذه ال�شركات، االأمر الذي اأوجد 
يف  لرتاجع  بالتايل  واأدى  الب�شيطة،  ال�شركات  هذه  بني  �شديدة  مناف�شة 

االأ�شعار.

االأردين �شديدة، لكن احل�شة  النقل الربي  املناف�شة يف قطاع  اأن  ويوؤكد 
االأكرب توؤول يف النهاية ملن ي�شمد، وملن يقدم خدمات متميزة من حيث 
�شرعة تلبية الطلبات القادمة من التجار وامل�شانع، وااللتزام يف مواعيد 
االأ�شعار  تقدمي  مراعاة  وكذلك  الأ�شحابها،  الب�شائع  وت�شليم  ا�شتالم 

والعرو�ص لهوؤالء التجار وامل�شانع.

ومن املعيقات التي تواجه ال�شركة العاملة يف قطاع النقل الربي، بح�شب 
خنفر، عدم مرونة اأنظمة �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، مبا 
يتعلق بدخول ال�شاحنات اإىل مدينة العقبة ومن ثم اإىل امليناء، لتلبية طلبات 

امل�شتوردين اأو التجار )اأ�شحاب الب�شائع( بكفاءة عالية.

"زيادة  عامل  واال�شتثمار،  للنقل  املقاي�شة  �شركة  عام  مدير  يغفل  وال 
حجم امل�شاريف التي تلحق بكل �شاحنة" من قبل �شلطة منطقة العقبة 
االقت�شادية اخلا�شة، وموؤ�ش�شة املوانئ، حيث يتم فر�ص ر�شوم و�شرائب 

زائدة وب�شكل غري مدرو�ص.

واإىل جانب الر�شوم املرهقة، واحلديث خلنفر، فاإن وزارة النقل ال ت�شدر 
ن�شبا عادلة لزيادة اأ�شعار املحروقات، اأو الكلف املبا�شرة للنقل، ليتم عك�شها 
على اأجور النقل، مما �شيوؤدي حتما لرتاجع القطاع م�شتقبال، ب�شبب تاآكل 

اأرباحه.

مهمة  ت�شهيل  النقل  بقطاع  املعنية  اجلهات  من  القرار  اأ�شحاب  ويدعو 

واإجراءات اأ�شحاب ال�شركات الكبرية، ذات راأ�ص املال املرتفع، يف زيادة 
االأردن ح�شب  الناقلني يف  القطاع، وت�شنيف  ا�شتثماراتها يف هذا  حجم 

الدرجات، وح�شب اال�شتثمار.

ورغم اأن ال�شركة متخ�ش�شة يف النقل الربي املحلي، اإال اأن مديرها العام 
يوؤكد وجود توجه لتجاوز احلدود، وفتح اأ�شواق خارجية مع الدول املجاورة، 

مبا يخدم جميع القطاعات، ويعود بالفائدة املرجوة لل�شركة.

العام  اأرباح  مقارنة  لدى  اأنه  ويقول   ،2007 لعام  ال�شركة  اأرباح  ويتناول 
املا�شي بعام 2006، فتعترب االأرباح منخف�شة بع�ص ال�شيء، ب�شبب املناف�شة 
من جهة، ودخول ال�شركات الب�شيطة والفردية على هذا القطاع من جهة 

اأخرى.

لكنه يوؤكد اأن هناك حت�شنًا ملحوظًا يف نتائج ال�شركة املالية يف الربع االأول 
الربع  بنتائج  تبلغ 46%، عند مقارنتها  العام احلايل، وبن�شبة زيادة  من 

االأول من العام املا�شي.

وي�شتعر�ص خنفر مزايا اال�شتثمار يف قطاع النقل، بالقول اأن هذا القطاع هو 
الع�شب الرئي�شي لعجلة االقت�شاد الوطني يف اأي دولة، موؤكدا اأن االهتمام 

بهذا القطاع من �شاأنه تعزيز �شوية االإنتاج للدولة.

ال�شبعينات  عقدي  يف  كان  االأردين  الربي  النقل  قطاع  اأن  وي�شيف 
االأو�شط  ال�شرق  القطاعات يف  اأقوى  املا�شي من  القرن  والثمانينات من 
واملنطقة، لكنه اأخذ بالرتاجع ب�شبب عدم وجود دعم كاف له، وعدم وجود 
مزايا للم�شتثمرين يف هذا القطاع حتى يتمكنوا من حتديث اأ�شطوال النقل 

التابع لهم.

اأن اال�شتثمار يف هذا القطاع يحمل بني طياته مزايا عديدة  اإىل  وي�شري 
اإدارته بال�شكل ال�شحيح، ال �شيما واأن االأردن مقبل، بف�شل  اإح�شنت  اأن 

توجيهات جاللة امللك، على حركة ازدهار ومنو اقت�شادي كبريين.

ويوؤكد على اأهمية "اجلاهزية"، بالقول اأن الواجب يقت�شي من كل مواطن 
وا�شتعداد  جاهزية  على  يكون  اأن  م�شتثمر،  غري  ام  م�شتثمرا  كان  �شواء 
للمرحلة املقبلة، معبرتًا قطاع النقل من "االأعمدة الرئي�شية" لهذه النه�شة 

العمرانية وال�شناعية والتجارية.

ويلفت االنتباه اإىل اأن موؤ�شرات النه�شة االقت�شادية يف االأردن بادية يف 
كل وقت، خا�شة واأن ميناء العقبة يتمتع مبوقع مميز على البحر االأحمر، 
ومتو�شط لدول اجلوار، داعيا للمحافظة على امليناء، وعلى قدوم الب�شائع 
اإليه من كافة اجلهات املعنية �شواء وزارة النقل اأو �شلطة منطقة العقبة 

االقت�شادية اخلا�شة اأو موؤ�ش�شة املوانئ.
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اململكة  لتجوب  املتخ�ش�ص  ال�شياحي  للنقل  �شركة فيالدفيا  انطلقت  
ودول اجلوار با�شم العا�شمة عمان العتيق.. بكل ما فيها من عبق تاريخي 
وجمال  وحلم االجيال، وتعبريا عن روؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين 
باالرتقاء بتطوير قطاع النقل الذي ي�شكل الواجهة االمامية ل�شناعة 

ال�شياحة، ومدها بو�شائل منوها وتطويرها.
 

زهري  العام  مديرها  يقول،  كما  فيالدلقيا،  �شركة  انطالقة  جاءت 
اخل�شمان من اح�شا�شها بات�شاع حركة ال�شياحة الداخلية واخلارجية، 
حركة  تن�شيط   وباهمية  االقت�شاد،  عجلة  يف  الكبرية  وم�شاهمتها 
ال�شياحة، ورفدها با�شطول يطمح ان ي�شل عدد مركباته اىل الثمانني 

حافلة.

عن  للمتابعة  فريد  الكرتوين  لنظام  امتالكها  ال�شركة  به  تعتز  ومما 
بعد ، ميكن االدارة من مراقبة �شرعة احلافلة، ومدى التزام ال�شائق  

بال�شواخ�ص، ومتطلبات االمان. 

فالتقدم الذي ح�شل يف قطاع  النقل الربي، يقول اخل�شمان: جعله من 
اهم قطاعات االت�شال يف العامل، مبا ميتاز من قدرة على الو�شول اىل 
كل نقطة يف البلد الواحد او البلدان املجاورة، وي�شكل النقل �شبكات توفر 
لال�شخا�ص امكانية االنتقال ب�شهولة وامان كل ح�شب قدرته وامكانياته.

وقد حدث يف العقود االخرية تطور كبري يف هذا القطاع ، خ�شو�شا مع 
تطور حركة ال�شياحة ، وباتت ت�شكل اكرث من 60 يف املئة من قطاعات 

النقل.

احلاجة  هذه  ل�شد  لي�ص  ال�شياحي  للنقل  فيالدلفيا  �شركة  جاءت  وقد 
الرفاه  يوفر  ونوعا، مبا  كما  ب�شكلها اخلدمي  لالرتقاء  وامنا   ، ح�شب 

واالمان للم�شافرين.

ومل تكن  البداية ال�شغرية التي تكللت بها ال�شركة �شوى بداية احللم 
القطاع  ال�شركة  فرفدت  حديثة،  مبوا�شفات  ا�شطول  بتوفري  الكبري، 

ǺǭƘǂǲǩƗ

فيــالدلفيــا للنقــل ال�شياحـــي
جتوب اململكة ودول اجلوار با�شم عمان العتيقة
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و�شائل  كل  فيها  يتوفر  ال�شنع،  تركية  نوع"مت�شا"  من  حافالت،  بع�شر 
الراحة والرفاهية واالمان، كما يتوفر فيها و�شائل االت�شال والرقابة من 
قبل ال�شركة ملتابعة حركة اال�شطول ، ل�شمان االت�شال مع كل مركبة حيثما 

كان ويف اأي وقت.

ق�شري  وقت  يف  ال�شركة  حققت  فقد  التاأ�شي�ص  حداثة  من  الرغم  وعلى 
ثقة منقطعة النظري مع اجلمهور، وهو ما �شجع ادارة ال�شركة على رفد 
القطاع بعدد من احلافالت لي�شل العدد اىل 55 حافلة جتوب �شبكة متتد 
من �شمال االردن اىل جنوبه، ومن �شرقه اىل غربه مرورا بكل املحطات 
ال�شبكة عند حدود  الوطن، ومل تقف  بها  التي يزخر  واالثرية  ال�شياحية 
الوطن ال�شغري ، وامنا امتد ن�شاطها اىل الوطن الكبري عرب ت�شيري عدد 

من الرحالت.

يقول مدير عام �شركة فيالدفيا اخل�شمان ان انطالقة ال�شركة يف العام 
2005،  كانت ب�شيطة، ومل يكن  العدد يزيد عن الثالث  حافالت ، ليتم 
زيادة اال�شطول يف ت�شرين الثاين ليالئم قانون هيئة تنظيم قطاع النقل، 
لت�شبح ال�شركة" �شركة لتاأجري احلافالت"، لتقوم  بعد ذلك بت�شغيل عدد 

جديد من الرحالت الداخلية واخلارجية.

املميزة،  خلدماتها  وثقته  اجلمهور  ر�شا  حتوز  ان  ال�شركة  وا�شتطاعت 
واتقان عامليها ، ودقة مواعيدها، ومع تزايد الطلب على احلافالت ، يقول 
ا�شمها اجلديد  لتفخر بحمل  العدد اىل 55 حافلة،  اخل�شمان: مت زيادة 

�شركة النقل ال�شياحي املتخ�ش�ص. 

وال يتوقف احللم والطموح عند ذلك، بل تتطلع ادارة ال�شركة بروح ال�شباب، 
وروؤى قائد الوطن اىل رفد القطاع بثمانني حافلة مبوا�شفات عاملية. م�شريا 
ان كل حاقالت اال�شطول هي: vip  ، وتتمتع باعلى درجات اجلودة، ف�شال 

عن الرفاهية واالمان .

ويوؤكد  ان ما يتميز به اال�شطول، هو تنوع احجام حافالته بني، الكبرية 
و5  راكبا،   30 تت�شع  حافالت  و7  راكبا،   49 تت�شع  حافلة،   43 وعددها 

حافالت، تت�شع 18 راكبا.

وي�شري اخل�شمان ان نطاق حركة اال�شطول متعدد بني ت�شيري رحالت النقل 
ال�شياحي داخليا وخارجيا، واحلج والعمرة. وحاز على 40 يف املئة من �شوق 

النقل االردين.

وعن التدريب والتنمية امل�شتمرة، يقول اخل�شمان: ان ال�شائقني يخ�شعون 
التي يحا�شر  الدورات  وتهدف  ا�شهر،  تدريبية دورية، كل ثالثة  لدورات 
فيها خرباء واخت�شا�شيون اىل التوعية املرورية، واخالقيات املهنة، وكل 
ما يتعلق بال�شائق والراكب والطريق، ويتوىل م�شوؤولية ال�شيانة طاقم  من 
والتاأهيل، ف�شال  ، وهم على درجة عالية من اخلربة  جن�شيات خمتلفة 
عن ق�شم املتابعة الذي يعد خط الدفاع الثالث يف ال�شركة، حيث ي�شطلع 
مبهمة املراقبة واجلاهزية للحافالت وال�شائقني، كما تناط بهذا الق�شم  
م�شوؤولية مراقبة االلتزام بالوقت، وال�شرعة، وااللتزام بال�شواخ�ص، وفق 
نظام الكرتوين متطور، باال�شافة اىل املراقبة على  نظافة احلافالت، وهي 
خدمة تعد من اف�شل اخلدمات يف عامل النقل، ونفخر بتفردنا بها، وبني 
اخل�شمان  ان الهدف من ان�شاء ق�شم املتابعة هو جت�شيد الوامر جاللة امللك 
لالرتقاء باخلدمة يف القطاع ال�شياحي، واملحافظة على قطاع ال�شياحة 

وحماية امل�شافرين من حوادث الطرق.

ويقول زهري اخل�شمان ان ابرز امل�شاكل التي تواجه قطاع النقل ال�شياحي، 
هو غياب اجلهة املمثلة له كباقي القطاعات، مثل قطاع الفنادق ومكاتب 
ال�شياحة الذين متثلهم جمعيات حتل م�شاكلهم عند وقوعها ، م�شتدركا ان 
االرتفاع الذي طراأ على �شوق النفط  قد انعك�ص على اجور النقل ال�شياحي 

بن�شبة 40 يف املئة ب�شبب ارتفاع ا�شعار املحروقات. 
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ال يعرف النجاح حدودا، والو�شول اإىل القمة ال يعني االرتكان على ما مت 
اإجنازه، بل هو حمطة ينطلق منها حمبو النجاح لف�شاءات جناح اأكرب..

�شركة النقليات ال�شياحية االأردنية "جت"، بعد اإبداعها يف خدمة النقل 
ال�شياحي يف االأردن، ها هي اليوم تدخل مرحلة مف�شلية يف عمرها، تتمثل 

."VIP" يف الولوج اإىل ع�شر با�شات الـ

ب�شكل ب�شيط، ي�شف مدير عام �شركة النقليات ال�شياحية االأردنية "جت" 
مالك حداد، خطة انتقال بال�شركة، بالقول اأنه مت �شراء حافالت مميزة 
لتقدمي خدمات خمتلفة عن تلك التي تقدم بال�شكل التقليدي، على هيئة 
خدمات مميزة لرجال االأعمال، وزوار اململكة من ال�شياح الراغبني بتوافر 
خدمات متميزة لديهم تعادل تلك املوجودة بالدرجة االأوىل يف الطائرات.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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واإىل جانب هذه اخلدمات املتميزة التي تقدمها �شركة عمرها حوايل 42 
عاما يف ال�شوق، فاإن قطاع النقل االأردين موعود مع خطة تطوير �شتعلن 

عنها ال�شركة يف الربع الثالث، ويف عدد"امل�شتثمرون الن�شامى" الرابع.

وي�شتهل حديثه عن البا�شات بالقول اأنها على درجة عالية من الرفاهية، حيث 
يحتوي البا�ص على 29 مقعدا فاخرا، ونظام �شاتاليت يتيح للراكب م�شاهدة 

املحطات الف�شائية التي يختارها، �شمن باقة مكونة من ثماين قنوات.

وي�شيف اأن كل مقعد يحتوي على �شا�شة عر�ص، تتيح للراكب اال�شتمتاع بكافة 
اخلدمات واملوا�شفات اخلا�شة التي تتوافر بهذا النوع من البا�شات.

ويتابع اأن احلافة ت�شم اأي�شا خدمة اختيار الوجبة املف�شلة لدى الراكب، 
وخدمة التو�شيل اإىل مكاتب ال�شركة يف منطقة الدوار ال�شابع.

ويو�شح اأن �شركة النقليات ال�شياحية االأردنية "جت" انطلقت يف تقدمي 
خدمات با�شات رجال االأعمال مبوا�شفات عاملية، من حيث نوعية اخلدمة 
وم�شتوى الرفاهية التي توفر كل �شبل الراحة، ومبا يتيح له موا�شلة اأعماله 

عن طريق الكمبيوتر.

وي�شري اإىل اأن هذه البا�شات متتاز مبقاعد فخمة من الدرجة االأوىل، حيث 
يحتوي البا�ص على ثمانية مقاعد فقط، وبتجهيزات كاملة لرجال االأعمال، 

واملتخ�ش�شة يف جمال ال�شياحة واالأفواج ال�شياحية.

"جت" فاإن هذه  االأردنية  ال�شياحية  النقليات  وبح�شب مدير عام �شركة 
كاملنتدى  الدولية  املوؤمترات  �شياحة  خلدمة  خم�ش�شة  �شتكون  اخلدمة 

االقت�شادي العربي، وموؤمتر احلائزين على جائزة نوبل.
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ال�شـــرق االأو�شــط للتاأميــــن
حقوق م�شاهميها هي االأعلى وجهازها الوظيفي يف املقدمة

االإدارة" كحال  "فن  دون  م�شتقبلها من  اإىل  ت�شري  التي  ال�شركات  حال 
اجلندي الذي مير عرب حقل األغام من دون اأن يعرف مواقعها، و �شركة 
احلقل،  هذا  فوق  باجل�شر  تكون  ما  اأ�شبه  هي  للتاأمني  االأو�شط  ال�شرق 

�شهدت النجاح تلو  النجاح باأقل ن�شبة من املخاطرة.

وخالل ما يزيد عن اأربعني عاما حتولت "ال�شرق االأو�شط للتاأمني" من 
التاأمني  �شوق  يف  اأ�شا�شي  العب  اإىل  حمدود  براأ�شمال  متوا�شعة  �شركة 

االأردين.
تاأ�ش�شت ال�شرق االأو�شط للتاأمني ثاين اأقدم �شركة تاأمني اأردنية يف العام 

ǺǭƘǂǲǩƗ

اإىل 18  االآن  و�شل  دينار فقط  األف  يتجاوز 150  وبراأ�شمال مل   1962
مليون دينار، كما ارتفعت حقوق امل�شاهمني يف نهاية العام 2007 اإىل 

حوايل 40 مليون دينار.

ويوؤكد مدير عام ال�شركة الدكتور رجائي �شوي�ص "اأن حقوق م�شاهمي 
ح�شب  االأردنية  التاأمني  �شركات  بني  االأعلى  هي  االأو�شط  ال�شرق 
فقد  اأما جمموع موجوداتها   ، املن�شورة يف 2007/12/31  ميزانياتها 
االأخذ بعني االعتبار فرق تقييم  بلغت 66 مليون دينار، كل ذلك دون 

عقارات ال�شركة التي و�شل اإىل ما يزيد على 20 مليون دينار".
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بني  معلن  ربح  اأعلى  على  حافظت  ال�شركة  اأن  مطلقة  بثقة  وي�شيف 
�شركات التاأمني االأردنية، مو�شحا اأن هذه االأرقام واإن دلت على �شيء 
فهي تدل على ثقة اجلمهور العالية بال�شركة، وتوؤكد قدرتها املالية على 
الب�شرية  مواردها  تنمية  على  بال�شرف  واال�شتمرار  بالتزامها  الوفاء 
اأف�شل  بتقدمي  ثقة اجلمهور  ومقابلة  ال�شوق  املناف�شة يف  وعلى  واملهنية 

ال�شروط واخلدمات.

منذ  للتاأمني  االأو�شط  ال�شرق  �شركة  ت�شاهم  �شوي�ص  الدكتور  وح�شب 
تاأ�شي�شها يف العام 1962 بجد ون�شاط يف توعية اجلمهور وتلبي احتياجاته 
التاأمينية، كما تقدم خدمات متميزة وجديدة اإىل ال�شوق االأردين الذي 
اأ�شبح من االأ�شواق املتقدمة يف قطاع التاأمني، م�شريا اإىل اأن ال�شركة يف 
ذلك تعتمد على جهاز كفوؤ يعترب يف املقدمة من الناحية املهنية والعلمية، 
ي�شتطيع تقدمي احللول العملية لالأخطار املعقدة، ويك�شب ثقة املوؤمن لهم 

بدفع م�شتحقاتهم كاملة وبدون مماطلة.

ويوؤكد  عليها،  املحافظة  ومطلوبة" ويجب  "�شرورية  املناف�شة  اأن  ويرى 
اأن عدد ال�شركات العاملة يف ال�شوق االأردين يجعل من مو�شوع املناف�شة 

اأمرا ال ميكن تفاديه.

"لكل �شركة �شيا�شتها اخلا�شة باملناف�شة، منها من ي�شع لها حدودا ال 
تتجاوزها ومنها من لي�ص لها حدود، كما تكون املناف�شة يف بع�ص اأنواع 
التاأمني وا�شحة اأكرث من بع�ص االأنواع االأخرى" يقول الدكتور �شوي�ص، 
ويو�شح "يحكم ذلك حاجة ال�شركة الإعادة التاأمني يف االأ�شواق العاملية 

التي قد ال تقبل االإعادة اإال ب�شروطها".

تقل  ال  املناف�شة  اأن  جند  العربية  االأ�شواق  من  كثري  قائال:" يف  ويتابع 
حدة عما هو موجود يف ال�شوق االأردين، علما باأن االأ�شواق العاملية التي 
تنتهج �شيا�شة ال�شوق املفتوحة ت�شتد فيها املناف�شة اأي�شا"، م�شريا اإىل اأن 
املناف�شة بني معيدي التاأمني هي التي حتكم املناف�شة يف االأ�شواق املحلية، 
عندما يتعلق التاأمني باالإخطار الكبرية اأو املعقدة التي تفوق قدرات تلك 

االأ�شواق.

يف العام  2005 قررت هيئة التاأمني رفع احلد االأدنى لراأ�شمال �شركات 

التاأمني مما اأثار جدال وا�شعا يف اأو�شاط القطاع، ويف ذلك يقول الدكتور 
�شوي�ص " عندما قررت الهيئة رفع احلد االأدنى لراأ�شمال ال�شركات كان 
اأن ذلك مل  اإال  هدفها حث ال�شركات وخا�شة ال�شغرية على االندماج، 
تلك  اأعطى  الذي  املايل  ال�شوق  اأهمها حت�شن  اأ�شباب من  لعدة  يح�شل 
املال  راأ�ص  متطلب  اإىل  الو�شول  على  �شاعدها  اإ�شافيا  ال�شركات دخال 
اأي موؤ�ش�شتني  اندماج  اأن  اجلديد دون ا�شطرارها لالندماج" مو�شحا 

يجب اأن ينتج عنه موؤ�ش�شة اأف�شل واأكرب.

وي�شيف "حتى وقت قريب كانت هيئة التاأمني ترخ�ص ل�شركات جديدة 
من  االندماج  فكرة  يفرغ  وهذا  ب�شهولة،  عليه  مقدور  راأ�شمال  �شمن 
م�شمونها، اأما االآن وبعد اأن زادت الهيئة احلد االأدنى لراأ�شمال ال�شركة 
اجلديدة اإىل 25 مليون دينار، فاإن تاأ�شي�ص  �شركات جديدة قد ي�شبح 
تلك  اأن  اإال  االأردين،  ال�شوق  حجم  اإىل  قيا�شا  معقولة  جدوى  ذي  غري 
التاأمني  ل�شركة  الرخ�شة  قيمة  زادت من  قد  اأخرى  ناحية  الزيادة من 

القائمة".
ويوؤكد حتى نرى  زيادة احلد االأدنى لراأ�شمال �شركات التاأمني القائمة 
ليتنا�شب مع الزيادة ل�شركات التاأمني اجلديدة، ف�شوف نبقى يف احللقة 

املفرغة دون الو�شول اإىل ما يتحدث به اجلميع من �شرورة االندماج.

وي�شري الدكتور �شوي�ص اإىل اأن اأهم ما تتطلع له ال�شرق االأو�شط للتاأمني 
وتاأمل اأن يتحقق هو زيادة دخل الفرد يف االأردن، مو�شحا اأن الدخل هو 
املقيا�ص االأمثل الذي تبني عليه ال�شركة �شيا�شتها امل�شتقبلية يف تطوير 
اإىل  م�شريا   ، واملنازل  وال�شحي  احلياة  كتاأمينات  الفردية،  التاأمينات 
اأن الزيادة التي ح�شل عليها الفرد االأردين يف ال�شنوات االأخرية اأكلها 
ارتفاع اأ�شعار النفط والعمالت االأجنبية وما تبع ذلك من ارتفاع خمتلف 

اأ�شعار املواد بن�شب فاقت كل التوقعات.

ويوؤكد اأن ال�شركة تتطلع اإىل التو�شع يف تقدمي التاأمني بوا�شطة البنوك، 
حيث كانت اأول �شركة اأدخلت هذا االأ�شلوب اإىل ال�شوق االأردنية وتعمل 
 ، القريب  امل�شتقبل  يف  عددهم  يزداد  �شوف  بنكني  خالل  من  االآن 
اأن ال�شركة تتطلع اإىل تو�شيع قاعدة املوؤمن لهم لديها من خالل  مبينا 
تقدمي  ويف  املداخيل  جميع  تنا�شب  التي  عرو�شها  يف  امل�شتمر  التوا�شل 

ما ينا�شبهم.
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Ɨ.Ƴ

ǺǭƘǂǲǩƗ
�شاركت �شركة التاأمني االأردنية بفعالية يف املوؤمتر الدويل للتاأمني والنقل 
البحري الذي اأقامه االإحتاد االأردين ل�شركات التاأمني بالتعاون مع نقابة 
رئي�ص  وبح�شور  للتاأمني  العربي  العام  واالإحتاد  البحرية  املالحة  وكالء 
جمل�ص مفو�شي �شلطة منطقة العقبة االإقت�شادية اخلا�شة املوؤمتر الدويل 

للتاأمني والنقل البحر.
فخالل م�شاركة "التاأمني االأردنية" يف املوؤمتر، تراأ�ص مديرها العام عماد 
عبد اخلالق، اإحدى جل�شات املوؤمتر ، التي قدم فيها ماركو�ص قي�شر من 
�شركة ميونخ الإعادة التاأمني ورقة عمل حول التغطية الرتاكمية باإتفاقيات 

. XL فائ�ص اخل�شارة
وخالل اجلل�شة طرح عبد اخلالق اأ�شئلة لـماركو�ص قي�شر وامل�شاركني يف 
اجلل�شة متحورت حول حتديد قدرة احلاويات يف ميناء العقبة، مقرتحا 
اأو  احلجم،  متو�شط  خ�شائر  وجود  حال  يف  امليناء  يف  الرتاكمية  اإيجاد 
حدوث كارثة معينة، مع �شرورة ح�شاب واعادة احت�شاب الزيادة املالئمة 

يف تخفيف اخل�شائر.
و�شارك يف املوؤمتر اأكرث من 300 �شخ�ص من االأردن ومن الدول العربية 
واالأجنبية من املتخ�ش�شني يف ق�شايا التاأمني البحري والنقل يف �شركات 
التاأمني واإعادة التاأمني والنقل البحري وو�شطاء التاأمني وم�شوي اخل�شائر 
ومكاتب املحاماة وعدد من املوؤ�ش�شات االإقت�شادية والدوائر الر�شمية ذات 
الق�شاة من خمتلف  ال�شادة  من  كبرية  اإىل جمموعة  باالإ�شافة  العالقة 

درجات املحاكم )بداية، ال�شلح، االإ�شتئناف، التمييز(.

وت�شمن املوؤمتر خم�ص جل�شات عمل قدم فيها ثماين اأوراق عمل تناولت 
والتاأمينية  القانونية  النظر  اأخطار احلرب من وجهة  اأربعة حماور حول 
وكذلك املطالبات يف التاأمني البحري وحلول النزاعات البديلة يف ق�شايا 

التاأمني والنقل البحري باالإ�شافة اإىل حمور التلوث البحري.

ويقدم الدكتور حمزة حداد/ مركز القانون والتحكيم من االأردن املحا�شرة 
االأوىل بعنوان التحكيم يف حل نزاعات ق�شايا النقل والتاأمني البحري، حيث 
تراأ�ص اجلل�شة عبد اخلالق روؤوف اأمني عام االإحتاد العام العربي للتاأمني.

ǰǾǭƎƢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

 اأما املحا�شرة الثانية فقدمتها القا�شي �شهري الطوبا�شي قا�شي حمكمة 
يف  النزاعات  حل  يف  الو�شاطة  اأهمية  بعنوان  االأردن  االإبتدائية-  عمان 
املدير  مروان غيث  اجلل�شة  تراأ�ص  البحري حيث  والتاأمني  النقل  ق�شايا 

التنفيذي للمجموعة الوطنية خلدمات ال�شحن البحري.
وقدم ماهر احل�شني االأمني العام لالإحتاد االأردين ل�شركات التاأمني ورقة 
عمل حول حجز البواخر حيث تراأ�ص اجلل�شة روبرت جنفزيان مدير عام 

�شركة الو�شي لو�شاطة التاأمني واالإ�شت�شارات التاأمينية.
 اأما دوروثي اإيوانو مدير التعوي�شات- مكتب تعوي�شات مالك ال�شفن من 
حول  عمل  بورقة  فتقدمت  االأمريكي  والتعوي�ص  احلماية  نادي  اليونان- 
نوادي احلماية والتعوي�ص ، حيث تراأ�ص اجلل�شة الكابنت ريت�شارد �شلهوب 

املدير التنفيذي ل�شركة زار�ص من قرب�ص.
 كما قدت االآن�شة باتريزيا فرييتي من �شركة �شوي�ص ري ورقة عمل حول 
اأخطار احلرب من وجهة نظر قانونية حيث تراأ�ص اجلل�شة ب�شام ح�شني 
مدير عام �شركة الدوحة للتاأمني فيما قدم لورنت بهلي نائب املدير العام 
ل�شركة زار�ص يف لبنان ورقة عمل حول نف�ص املو�شوع ولكن من وجهة نظر 
تاأمينية وتراأ�ص اجلل�شة املهند�ص ب�شام اجلازي مدير عام �شركة اجلازي 

للمالحة والنقل البحري يف االأردن.

اأما اجلل�شة الرابعة فمخ�ش�شة للتلوث البحري حيث ناق�شها من الناحية 
التاأمينية املحامي الربيطاين بوب ديرجن ال�شريك االإداري يف اآي ان �شي 
اجلالف و�شركاه يف االإمارات حيث تراأ�ص اجلل�شة الدكتور ُدريد حما�شنة 

املدير التنفيذي ل�شركة توفيق غرغور واأوالده يف االأردن.
وخ�ش�شت اجلل�شة االأخرية للموؤمتر لبحث التحديات التي تواجه �شناعتي 
من  فيها  �شارك  ونقا�ص  حوار  جل�شة  خالل  من  البحري  والنقل  التاأمني 
�شركة  يف  البحري  التاأمني  دائرة  اأول  مدير  غامن  خالد  من  كل  االأردن 
ال�شرق العربي للتاأمني و عايد خزاعلة مدير عام �شركة الطريق احلريري 
للمالحة والتجارة و منال جرار م�شاعد املدير العام ل�شوؤون البحري يف 
�شركة االأردن الدولية للتاأمني واالآن�شة نادية �شاهني نائب املدير العام يف 
�شركة اأمني قعوار واأوالده وتراأ�شها فريد �شديد الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 

�شديد الإعادة التاأمني يف لبنان.
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للتاأمني 1.5  االأردنية  العربية  للمجموعة  الت�شغيلية  الفنية  االأرباح  بلغت 
 ،2006 عام  يف  دينار  مليون   1.06 مقابل   ،2007 عام  يف  دينار  مليون 

وبن�شبة زيادة بلغت %45.

كما بلغت االأق�شاط االإجمالية لل�شركة 10 ماليني دينار يف العام املا�شي، 
مقابل 8.9 مليون دينار يف عام 2006، اأي بن�شبة منو قدرها 12%، مما 
عك�ص مزيدا من االخرتاق لل�شركة يف ال�شوق التاأميني الذي ي�شهد تناف�شا 

حادا بني ال�شركات يف القطاع.

ويف نق�ص الوقت، بلغ اإجمايل التعوي�شات املدفوعة 5.6 مليون دينار يف عام 
2007، مقابل 7.8 مليون دينار يف عام 2006، اأي بانخفا�ص ن�شبته %29.

اأ�شعار  على  تقلبات  من  �شاحبه  وما  املالية  االأوراق  �شوق  اأداء  واأنعك�ص 

لـ  الت�شغيلية  االأرباح  دينار  مليون   1.5
للتاأمني« االأردنية  العربية  »املجموعة 

ورغم  اأنه،  اإال  اال�شتثمارية،  ال�شركة  حمفظة  و�شع  تقييم  على  االأ�شهم 
توا�شع اأداء ال�شركة اال�شتثماري لعام 2007، اإال اأن حم�شلة االأداء بقيت 
بلغت 1.3 مليون  األف دينار، مقابل خ�شارة  بواقع 699  متميزة بربحية 

دينار يف عام 2006.

وتلتزم املجموعة العربية االأردنية للتاأمني بتعليمات اأ�ش�ص ا�شتثمار اأموال 
�شركات التاأمني، وحتديد طبيعة موجوداتها وتعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شة 

لها، واأ�ش�ص تنظيمها واإدارتها التي �شدرت خالل عام 2006.

�شوء  يف  �شيما  ال  التفاوؤل،  من  مبزيد  امل�شتقبل  اإىل  ال�شركة  وتتطلع 
ا�شتمرارية الهيكلة املالية واالإدارية يف ال�شركة، من خالل رفدها بكوادر 
موؤهلة وخبرية، والتطوير امل�شتمر لعملية املكننة لتحديث خدمات ال�شركة 
للمتعاملني معها مع تكثيف اجلهود من جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية، 

وجميع العاملني يف ال�شركة للو�شول بها اإىل مكانة مرموقة ومتقدمة.

لتطبيق  االأمثل  االأ�شلوب  انتهاج  للتاأمني  العربية  العامة  ال�شركة  وا�شلت 
مفاهيم اإدارة املخاطر واال�شتمرار يف بناء احتياطيات مالية قوية لرت�شيخ 
العمالء  من  قاعدتها  ولدى  االأردين،  التاأمني  �شوق  يف  الطيبة  �شمعتها 

وال�شركاء اال�شرتاتيجني.

ففي العام املا�شي، بلغ جمموع اأق�شاط التاأمني املتحققة 6ر9 مليون دينار، 
مقارنة مع 6ر7 مليون دينار يف عام 2006، اأي بزيادة مقدارها %26.

هذا االرتفاع انعك�ص على �شايف ربح ال�شركة قبل ال�شريبة والر�شوم، وبعد 
خ�شم خم�ش�ص الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها وم�شروف اال�شتهالك، 
حيث زاد ذلك من 5ر642 األف دينار يف عام 2006 اإىل 28ر1 مليون دينار 

يف عام 2007، وبن�شبة قاربت الـ %100.

كما ارتفع العائد على حقوق امل�شاهمني لي�شبح 10%، فيما زادت موجودات 
ال�شركة لت�شبح 3ر19 مليون دينار يف عام 2007، مقارنة مع 2ر13 مليون 

دينار يف عام 2006.

وزادت اأرباح ا�شتثمارات ال�شركة بن�شبة 110%، مرتفعة من 6ر367 األف 
دينار يف عام 2006، اإىل 9ر772 األف دينار يف عام 2007.

والأن الكوادر الب�شرية هم عنوان النجاح بالن�شبة لل�شركة العامة العربية 
للتاأمني، فقد اأولت ال�شركة هذا العن�شر اأهمية خا�شة، حيث عمدت يف 
واإدارية  فنية  عمل  وور�ص  ندوات  حل�شور  موظفا،  الإيفاد 30  عام 2007 

للم�شاهمة يف رفع الكفاءة وزيادة القدرات.

ر�شا  لك�شب  االإجناز،  تلو  االإجناز  حتقيق  توا�شل  باأن  ال�شركة  وتتعهد 
عمالئها، وحتقيق اأعلى عائد مل�شاهميها.
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ال�شرق العربي للتاأمني..اأكرب ح�شة �شوقية يف القطاع

جتاوزت نتائج �شركة ال�شرق العربي للتاأمني يف عام 2007 االرقام امل�شتهدفة 
حيث بلغت ن�شبة منو االق�شاط املكتبية 17% بعدما و�شلت اىل 25.8 مليون 
يف  �شركة  كاكرب  موقعها  على  ال�شركة  حافظت  لذلك  ونتيجة  اردين  دينار 

اململكة من ناحية احل�شة ال�شوقية واالق�شاط املكتبية.

فرغم اأن عام 2007 كان عام التحديات، اإال اأنه كان مليئا باالإجنازات، حيث 
املتميز  التفاعلي  ت�شنيفها  تاأكيد  على  العام  ذلك  �شيف  ال�شركة  ح�شلت 
وكالة  واأعرق  اأقدم  تعد  التي   ،  AM.Best وكالة  قبل  من  املالية  للقدرة 
ت�شنيف ل�شركات التاأمني يف العامل. بت�شنيف B+ Good  مبنظور م�شتقر.

هذا الت�شنيف جعل من »ال�شرق العربي للتاأمني« ال�شركة االأوىل والوحيدة يف 
اململكة التي حتظى بهذا الت�شنيف، وت�شبح ال�شركة التا�شعة بني كافة �شركات 

التاأمني واإعادة التاأمني العربية التي متنحها هذه الوكالة ت�شنيفا متقدما.

ال�شركة  تبقى  باأن  والتزامها  ال�شركة  حر�ص  املتقدم  الت�شنيف  هذا  ويعك�ص 
االأكرث تنوعا وجناحا يف ال�شوق املحلي واالإقليمي.

كما حافظت ال�شركة على ن�شب ربحيتها اذ بلغ جمموع االرباح قبل ال�شرائب 
لت�شبح  ال�شركة  موجودات  منت  حني  يف  دينار،  مليون   1.9 واملخ�ش�شات 

27.7 مليون دينار.
 

بن�شبة 11%، عما كانت عليه خالل  الودائع  ارتفع حجم   وخالل عام 2007 
عام 2006 ، فيما بلغ حجم التعوي�شات املدفوعة للعام 2007 حوايل 14 مليون 
، يف حني و�شل �شايف  لعام 2006  دينار  دينار مقارنة بحوايل 11.9 مليون 

االق�شاط غري املكت�شبة لعام 2007 حوايل 5.2 مليون دينار مقابل حوايل 
4.5 مليون دينار لعام ،2006 .

 
كما حققت »ال�شرق العربي للتاأمني« ارباحا كفوائد بنكية بلغت حوايل 800 
الف دينار ، فيما بلغت القيمة ال�شوقية لال�شتثمارات املالية املتوفرة للبيع كما 
يف 31 ـ 12 ـ 2007 مبلغا قدر بحوايل 892 الف دينار ، يف حني بلغت ودائع 
لتحوز  دينار،  مليون  االأول 2007 من 15.7  كانون  البنوك يف  لدى  ال�شركة 

ال�شركة بذلك على اعلى ن�شب املالءة املالية وفقا ملتطلبات هيئة التاأمني.
 

 وتوؤكد اخلطة امل�شتقبلية لل�شركة على اال�شتمرارية يف تنويع حمفظة ال�شركة 
خدمات  وابتكار  وتقدمي  الفردية،  التاأمينات  على  بالرتكيز  التاأمينات  من 
تتنا�شب ومتطلبات ال�شوق مما �شيوفر لل�شركة قاعدة او�شع من احل�شابات 
البحث  اىل  ا�شافة   ، بالربحية  تتميز  والتي  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية 
عن كافة الفر�ص املمكنة واملتاحة للح�شول على اجازة ممار�شة تاأمينات 
الكفيلة  الرقابية  واالجراءات  املطالبات  ادارة  مب�شتوى  واالرتقاء  احلياة، 
مبنع اي انحراف حمتمل عن املعايري الفنية املعتمدة ، والرتكيز على م�شروع 
التاأمني امل�شريف بالتعاون مع البنك االردين الكويتي ل�شمان حتقيق النتائج 
املرجوة من هذا امل�شروع، اإىل جانب اال�شتمرار يف برامج تدريب العاملني 
بهدف االرتقاء بقدراتهم الفنية ومهاراتهم البيعية،  واالنتفاع االق�شى من 
انظمة املعلومات املتوفرة لدى ال�شركة ، والرتكيز على البيع البيني كاأداة 
فعالة وذات تكلفة منخف�شة يف زيادة حجم االق�شاط ال�شركة من التاأمينات 
التي  احل�شابات  على  والرتكيز  البيعية  اجلهود  تكثيف  واخريا   ، املتنوعة 

تتميز بالربحية بهدف حت�شني النتائج الفنية االجمالية لل�شركة. 

املجموعـة  العربيـة االأوروبيـة للتاأميـن

واجلهود  اخلطط  ترجمة  من  للتاأمني  االأوروبية  العربية  املجموعة  متكنت 
واقع  اإىل  فيها،  العاملني  وكافة  ال�شركة،  اإدارة  بها  قامت  التي  املبذولة 

ملمو�ص، لتكون يف م�شاف ال�شركات املتميزة يف جمال التاأمني.

اأرباحا بقيمة 7ر1 مليون دينار يف عام 2007، لتتمكن  وقد حققت ال�شركة 
بذلك من تغطية كافة االإلتزامات املرتتبة عليها، وحتقق ربحا �شافيا مبقدار 
العاملة يف  ال�شركات  العا�شرة بني جميع  املرتبة  دينار، حمتلة  األف  2ر868 
ال�شوق املحلية من ناحية االإنتاج، واملرتبة الثانية من ناحية ربحية ال�شهم.

 ،%39 بلغت  اأق�شاطها  يف  منو  ن�شبة  ال�شركة  حققت   ،2007 عام  وخالل 
ذاته،  العام  خالل  التاأمني  قطاع  حققه  الذي  النمو  يف  بذلك  م�شاهمة 

والبالغ ن�شبته 1ر%12.

التاأمني،  هيئة  عن  ال�شادرة  التعليمات  تطبيق  �شركة  ا�شتكملت  كما 
االأوروبية  العربية  املجموعة  قامت  حيث  املال،  راأ�ص  بزيادة  والقا�شية 
دينار/�شهم،  ماليني   6 اإىل  املال  راأ�ص  زيادة  اإجراءات  با�شتكمال  للتاأمني 
وقد مت تغطية املبلغ بالكامل، كما ح�شل جمل�ص االإدارة على موافقة الهيئة 
العامة يف اجتماع غري عادي، لزيادة راأ�ص املال اإىل 8 ماليني دينار، تطبيقا 
احتفاظ  اأجل  من  التاأمني  هيئة  عن  ال�شادر   2005 ل�شنة   73 رقم  للنظام 

بجميع رخ�شها. ال�شركة 

ل�شركات  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  تعليمات  تطبيق  خطط  يف  ال�شركة  وم�شت 
على  منها  حر�شا  واإدارتها،  تنظيمها  واأ�ش�ص   ،2006 ل�شنة   2 رقم  التاأمني 
بال�شركات  املرتبطة  االأطراف  جميع  ومتكني  امل�شاهمني  حقوق  حماية 

امل�شاهمة العامة من اتخاذ القرارات ال�شليمة املتعلقة بها.
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 24 براأ�شمال  للتاأمني  االأوىل  �شركة  اأعمال  اإطالق  عن  عمان  يف  اأعلن 
مليون دينار، التي ي�شاهم يف راأ�شمالها اأردنيون وعرب.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شركة الدكتور جواد حديد خالل موؤمتر �شحفي 
الذي  التكافلي  التاأمني  الأ�ش�ص ومبادئ  اأعمالها وفقا  ال�شركة متار�ص  اأن 
ي�شهد منوا عامليا ت�شل ن�شبته اإىل 20% �شنويا، م�شريا اإىل اأن هذا النوع من 

التاأمني ال ي�شكل اأكرث من 5% من حجم االأق�شاط املكتتبة يف اململكة.

يف  التكافلي  التاأمني  لقطاع  واعدة   �شوقية   فر�ص  وجود  حديد  واأكد 
اململكة مدعومة باال�شتقرار ال�شيا�شي والنمو االقت�شادي وب�شكل خا�ص 

النمو املت�شارع لقطاع التاأمني، وارتفاع ن�شبة م�شاهمته يف الناجت املحلي 
االإجمايل والتي و�شلت اإىل 6ر2% مع نهاية العام املا�شي.

وقد ح�شلت �شركة االأوىل للتاأمني على اإجازة ممار�شة االأعمال لت�شعة 
تاأمني  النقل،  اأثناء  الب�شائع  تاأمني  وهي  العامة  التاأمينات  من  فروع 
املركبات الربية، تاأمني م�شوؤولية املركبات االآلية الربية، تاأمني احلوادث، 
امل�شوؤولية  تاأمني  للممتلكات،  االأخرى  االأ�شرار  تاأمني  الطبي،  التاأمني 

العامة، تاأمني امل�شاعدة.

واأ�شار حديد اإىل اأن التاأمني التكافلي يتمتع بالعديد من اجلوانب   اجلذابة 
والتطبيق،  املفهوم  حيث  من  االإ�شالمية  ال�شريعة  مببادئ  كااللتزام 
ت�شم  التي  ال�شرعية  الرقابة  هيئة  الإ�شراف  ال�شركة  اأعمال  تخ�شع  اإذ 

ǺǭƘǂǲǩƗ

ǰǾǭƎƢǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

اإطالق اأعمال )االأوىل للتاأمني التكافلي(
 براأ�شمال 24 مليون دينار

الوزين: االأوىل للتاأمني اأوىل ال�شركات يف العامل التي توقع اتفاقية مع ميونخ ري تكافل
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نخبة من العلماء املتخ�ش�شني، وي�شمن مفهوم التكافل حلملة الوثائق 
التاأميني بعد  باأرباح االكتتاب مبا ي�شمى الفائ�ص  الفر�شة يف امل�شاركة 
اقتطاع االأجر املعلوم، خالفا للتاأمني التقليدي الذي تعود كامل اأرباحه 
اأكرب يف  و�شفافية  ي�شمن عدالة  املفهوم  اأن هذا  مبينا  االأ�شهم،  حلملة 
مما  اأنف�شهم  الوثائق  حملة  �شندوق  من  تدفع  التي  التعوي�شات  دفع 

ي�شمن اأعلى درجات العدالة وال�شفافية يف ت�شوية التعوي�شات.

وذكر حديد اأن االأوىل للتاأمني �شتخرتق ال�شوق املحلي بطريقة منهجية 
املحلي  ال�شوق  يف  والتفوق  النجاح  مقومات  بجميع  ال�شركة  تتمتع  حيث 
راأ�شمال  يبلغ  اإذ  ال�شلبة،  الراأ�شمالية  القاعدة  طليعتها  يف  ياأتي  التي 
ال�شركة 24 مليون دينار مما يجعلها واحدة من اأكرب ال�شركات العاملة يف 
اململكة من حيث راأ�ص املال وم�شتويات ن�شب ال�شيولة وميكنها من التو�شع 
يف حجم االق�شاط املكتتبة واملحتفظ بها على حد �شواء، باالإ�شافة اىل 
ال�شركة  اأن  ، م�شريا اىل  تتمتع بها  التي  املالية املريحة  هوام�ص املالءة 
عملت على ا�شتقطاب الكفاءات الب�شرية القادرة على االنطالق بال�شركة 

وو�شعها يف مراتب متقدمة يف اأقرب وقت ممكن.

تعد  للتاأمني  االوىل  اأن  الوزين  علي  ال�شركة  عام  مدير  قال  جانبه  من 
اأوىل ال�شركات يف العامل التي توقع اتفاقية مع ميونخ ري تكافل اململوكة 
بالكامل ل�شركة ميونخ ري كقائدة التفاقيات اإعادة التاأمني، مو�شحا اأن 
ال�شركة متكنت من احل�شول على �شروط اتفاقيات مميزة وخ�شو�شا 
االأخطار  على  املناف�شة  من  متكنها  التي  االكتتابية  ال�شعة  حيث  من 

الكبرية بكفاءة عالية.

التحتية  البنية  متطلبات  با�شتكمال خمتلف  قامت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
النظمة تكنولوجيا املعلومات وفقا الحدث املوا�شفات العاملية التي ت�شمن 
اأعلى درجات الدقة وال�شرعة يف اأداء االعمال، مو�شحا اأنه وباالإ�شافة 
الأكرث من ثالثني نوعا من وثائق التاأمني التي ت�شتطيع ال�شركة االكتتاب 
التاأمينية  الربامج  من  جمموعة  تطوير  على  حاليا  تعمل  فاإنها  بها، 
�شيتم طرحها  والتي  وال�شركات  االفراد  احتياجات  تلبي  التي  التكافلية 

يف ال�شوق خالل االأ�شهر القليلة القادمة.

مقدمتها  ويف  خلدماتها  متفوقة  مبعايري  �شتلتزم  ال�شركة  اأن  موؤكدا   
ال�شرعة والعدالة يف ت�شوية ودفع التعوي�شات.

وحول االجراءات التي �شتتخذها االوىل للتاأمني حيال اخل�شائر الفادحة 
التي يتعر�ص لها القطاع يف فرع التاأمني االلزامي بني الوزين اأن �شيا�شة 
ال�شركة تقت�شي عدم فتح فروع لها يف مراكز الرتاخي�ص، مكتفية مبنح 
وثائق التاأمني، يف مقرها الرئي�شي لتقليل اخل�شائر التي قد تنجم عن 
التاأمني االإلزامي، مبينا اأن ال�شركة �شتلتزم بهذه االجراءات حتى قيام 

الهيئة باإ�شدار نظام جديد للتاأمني االلزامي.

الكويت،  ومقره  جلوبال   العاملي  اال�شتثمار  بيت  اأن  اىل  الوزين  واأ�شار 
�شركة �شوليدرتي البحرينية، االوىل للتمويل و�شركة االردن دبي كابيتال 

من كبار امل�شاهمني يف ال�شركة. 

حديد: فر�ص �شوقية واعدة يف »التاأمني التكافلي«
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 3 من  جمموعة  اإىل  اليوم  لت�شل  مبكر،  وقت  يف  التو�شع  رحلة  بداأت 
�شركات، متخ�ش�شة يف اإنتاج وت�شويق الكابالت..

هي  ها   ،1992 عام  يف  تاأ�ش�شت  التي  احلديثة"،  االأردنية  "الكابالت 
اإىل  منتجاتها  معظم  وت�شّدر  املحلي،  ال�شوق  احتياجات  تغطي  اليوم 
توزيع  والأن  ال�شالخ.  اأحمد  العام  مديرها  بح�شب  االإقليمية،  االأ�شواق 
مكا�شب التنمية هي الدعوة امللكية التي انطلقت عدة مرات عرب االإعالن 
"الكابالت  دخلت  حمافظة،  من  اأكرث  يف  التنموية  املناطق  اإقامة  عن 
هذه  اإحدى  يف  اال�شتثمار  يف  العام  مديرها  احلديثة" بح�شب  االأردنية 
امللك  منطقة  يف  ا�شتثمارها  فجاء  امللك،  جاللة  اأطلقها  التي  املناطق، 
ح�شني بن طالل التنموية لتعك�ص هذا االلتزام، بحيث يرى ا�شتثمارها 

النور يف العام املقبل.

االقت�شاد  وواقع  اليوم،  حتى  تاأ�شي�شها  وبدايات  ال�شركة،  ا�شتثمار 
االأردين، واال�شتثمار، كانت اأبرز املحطات التي تناولتها "الن�شامى" يف 

هذه املقابلة.

ال�شركات  من  احلديثة  االأردنية  الكابالت  �شركة  اأن  ال�شالخ  ويقول 
واالأ�شالك، حيث  الكابالت  اإنتاج  العربي يف  الوطن  الرائدة يف منطقة 
تنتج كابالت �شمن املوا�شفات عاملية اجلودة، معتمدة لدى املختربات 

العاملية واملحلية.

 ،1992 عام  تاأ�ش�شت  احلديثة  االأردنية  الكابالت  �شركة  اأن  اإىل  وي�شري 
ال�شغط  ذات  واالأ�شالك  الكابالت  �شناعة  يف  متخ�ش�شة  ك�شركة 

املنخف�ص، اأو النواقل الهوائية.

ǺǭƘǂǲǩƗ

رحلـــــة التو�شـــــع ال تنتهـــــــي
الكابــــالت االأردنيــــة احلديثــــــة

ال�شالخ: لّبينا دعوة جاللة امللك باال�شتثمار يف املناطق التنموية

ƞǕǸǲƢǭ ƟƗƷƘǮƦƢƽƑ



81

�شركة  اليوم  هي  التي  احلديثة"  االأردنية  "الكابالت  اأن  وي�شيف 
اأ�شهما  التي ا�شرتت  م�شاهمة، جذبت يف عام 2003 �شركة )م�شك( 

بن�شبة 45% من راأ�شمال ال�شركة.

يف  الرائدة  ال�شركات  من  واحد  اال�شرتاتيجي  ال�شريك  اأن  وي�شيف 
الوطن العربي مبجال اإنتاج الكابالت املتخ�ش�شة.

وي�شري اإىل ميزة ال�شراكة مع )م�شك(، التي اأ�شبحت الذراع الت�شويقي 
ل�شركة الكابالت االأردنية احلديثة يف منطقة اخلليج العربي و�شمال 
اأفريقيا، مبا متتلكه ال�شركة من كوادر متخ�ش�شة يف البيع والت�شويق 

يف هذه املناطق.

مبيعات  اأن  احلديثة  االأردنية  الكابالت  �شركة  عام  مدير  ويو�شح 
ال�شركة ارتفعت ب�شكل كبري بعد دخول "امل�شّوق اجلديد للعمل"، حيث 

و�شلت اإىل 95 مليون دينار يف عام 2007.

تلبية حاجة  اأنه وحتى يتم  بالقول  التو�شع  ال�شالخ تناول رحلة  ويتابع 
تكن  التي مل  الكابالت  اأ�شناف  واالإقليمي من خمتلف  املحلي  ال�شوق 
مت  فقد  و"م�شك"،  احلديثة"  االأردنية  "الكابالت  من  كل  تنتجها 
ال�شغط  ذات  الكابالت  الإنتاج  فوجيكورا"  "م�شك  �شركة  تاأ�شي�ص 

املنخف�ص واملتو�شط.

ويتناول اأثر "الكابالت االأردنية احلديثة" على املجتمع املحلي، بالقول اأن 
ال�شركة تقوم بتوظيف 566 موظفا وعامال من الزرقاء واملفرق واربد.

املناطق  باال�شتثمار يف  امللك  لّبت توجيهات جاللة  ال�شركة  اأن  ويوؤكد 
لها يف منطقة  ا�شتثمار  اإن�شاء  اإىل  ال�شركة  االأقل حظا، حيث عمدت 

امللك ح�شني التنموية يف املفرق.

"الكابالت االأردنية احلديثة" قامت باالتفاق مع ال�شركة  اأن  ويو�شح 
ال�شعودية االأم )م�شك(، و�شركة فوجيكورا، بتاأ�شي�ص �شركة م�شاهمة 
خا�شة الإنتاج الكوابل ذات ال�شغط املنخف�ص واملتو�شط، بحيث تتمكن 

هذه ال�شركات الثالث من تقدمي وتغطية جميع اأنواع الكوابل، لتكون 
املحطة الواحدة التي تلبي جميع احتياجات امل�شتهلك.

وي�شري اإىل اأن امل�شروع قيد االإن�شاء، هو اأول م�شروع يف منطقة امللك 
ح�شني التنموية اخلا�شة يف املفرق، متوقعا اأن يتم االنتهاء من ت�شييد 

امل�شنع والبدء باالإنتاج قبل نهاية عام 2008.

اإنتاجها  من   %65 بت�شدير  تقوم  الكابالت  �شركة  اأن  ال�شالخ  ويوؤكد 
كذلك  مو�شحا  والعراق،  العربي  اخلليج  يف  املحيطة،  االأ�شواق  اإىل 
التي  العقارية  للطفرة  بزيادة م�شتمرة، وذلك  املحلي  اال�شتهالك  اأن 

ي�شهدها االأردن واملنطقة ب�شكل عام.

االأردنية" هي  "الكابالت  تواجه عمل  التي  املعيقات  اأهم  اأن  ويو�شح 
ارتفاع كلف االإنتاج بن�شبة كبرية، والناجمة عن ارتفاع اأ�شعار امل�شتقات 

النفطية.

ويقول "مع ذلك مل تتجه �شركة الكابالت االأردنية احلديثة لرفع اأ�شعار 
املناف�شة  ب�شبب  وذلك  االإنتاج،  كلف  ارتفاع  ن�شبة  بنف�ص  منتجاتها 
ال�شديدة من الدول املحيطة، والتي كلف االإنتاج فيها اأقل من االأردن 

نتيجة النخفا�ص اأ�شعار امل�شتقات النفطية فيها".

"الكابالت االأردنية احلديثة" على  اإىل ح�شول  اأنه وباالإ�شافة  ويبنّي 
 ،BASEC فاإنها ح�شلت كذلك موؤخرا على �شهادة ،ISO شهادة الـ�

وهي �شهادة بريطانية عاملية متخ�ش�شة متنح مل�شنعي الكابالت.

ويتناول ال�شالخ الو�شع االقت�شادي يف االأردن، موؤكدا اأن جهود جاللة 
امللك يف ال�شعي املتوا�شل جلذب اال�شتثمارات اإىل االأردن كان له االأثر 
الكبري وامللمو�ص يف النه�شة التي ي�شهدها االأردن يف كافة القطاعات.

اال�شتثمارية  اخلاطرة  على  وتو�شع  معلما  اأ�شبح  االأردن  اأن  وي�شيف 
الها�شمية من  القيادة  به  تتمتع  ملا  واالأجنبية،  املجاورة  الدول  جلميع 

طموح يف رفد االقت�شاد الوطني على جميع امل�شتويات.

اخلبـــــرة وجلــب  املنطقــة  الأبنــاء  عمــل  فــر�ص  توفيـــر 
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 ،1976 عام  يف  تاأ�ش�شت  عائلية  ك�شركة  بداأت 
اخل�شبية،  امل�شنوعات  جمال  يف  اأعمالها  تقت�شر 
عاما،   20 من  باأقل  ذلك  بعد  تطورت  اأن  اإىل 
لتتخ�ش�ص يف اأعمال الديكور ب�شكل متكامل، ويف 

خمتلف املجاالت.

ا�شتيتية،  ديكورات  �شركة  اأ�شبحت   ،1998 ففي 
وهي ع�شو مبجموعة �شركة املهند�ص اأيوب ا�شتيتية 

اأيوب  العام  مديرها  بح�شب  ال�شركة  اأ�شبحت  واإخوانه، 
وال�شناعات  الداخلي،  الت�شميم  منها  جماالت  عدة  ت�شم  ا�شتيتية، 
اخل�شبية ب�شكل متكامل، والتجهيزات الداخلية و�شناعة وتركيب االأ�شقف 

بكافة اأنواعه، وا�شترياد مواد الديكور.

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول مدير عام ال�شركة املهند�ص اأيوب ا�شتيتية 
متخ�ش�ص  م�شنع  بتد�شني  املتمثلة  امل�شتقبلية،  وخططها  ال�شركة،  واقع 

للديكورات مطلع العام املقبل.

مطلع  العمل  �شيبداأ  الديكورات  يف  املتخ�ش�ص  ال�شركة  م�شنع  اأن  ويقول 
امل�شنع  اأن  مو�شحا  اجلديدة،  ال�شناعية  ماركا  منطقة  يف  املقبل،  العام 

متخ�ش�ص يف مواد الديكور االأولية وال�شناعات اخل�شبية، واالأثاث املنزيل 
واملكتبي ب�شكل متكامل، واالأر�شيات اخل�شبية )الباركية(، اإىل جانب �شالة 

لعر�ص هذه املنتجات.

اأن قدرة امل�شنع �شتكون عالية، وتتوافق مع النه�شة اال�شتثمارية  وي�شيف 
ديكورات  عمل  اإجناز  على  بالقدرة  االأردن،  يف  العقار  قطاع  يعي�شها  التي 

مل�شروع معني خالل اأيام معدودة.

اأن امل�شنع �شيكون االأول من نوعه يف املنطقة بحيث يغطي  ويوؤكد ا�شتيتية 
احتياجات ال�شوق املحلي من حمالت جتارية، اإىل جانب جتهيز ال�شركات 
وامل�شاريع ال�شكنية، واملعار�ص واملطاعم والفنادق، وكل ما يلزم من التجهيزات 

الداخلية من اأثاث وديكور، اإىل جانب الت�شدير لالأ�شواق اخلارجية.

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ويف�شل بني اأق�شام العمل يف ال�شركة، التي تتنوع ما بني االأعمال اخل�شبية، 
واالأثاث  الديكور،  ومواد  بورد،  واأعمال اجلب�شوم  امل�شاريع،  وتنفيذ  وت�شميم 

اخلا�ص.

 اأما االأعمال اخل�شبية يف ال�شركة، فيو�شح اأن جمالها يت�شم باالإتقان املتناهي 
باإتقان  متتاز  ا�شتيتية  ديكورات  اأن  حيث  والوظيفة،  امل�شاحة  مع  والتنا�شق 
ت�شميم وتنفيذ خمتلف االأعمال اخل�شبية الداخلية واخلارجية، مما ي�شيف 
االإن�شجام والتكامل يف اأعمال الديكور، حيث ت�شمل هذه االأعمال الديكورات 
الداخلية وخزائن احلائط والديكورات اخلارجية واالأ�شقف اخل�شبية واالأثاث 

اخلا�ص واالأر�شيات اخل�شبية )باركيه(.

يعطي  بحيث  يتعدد،  الداخلية  الديكورات  االأخ�شاب يف  ا�شتخدام  اأن  ويقول 
املكان الدفء والفخامة والغنى للم�شاحة امل�شتخدمة، مو�شحا اأن الديكورات 
اخل�شبية الداخلية تقت�شر على تلبي�ص اجلدران والقواطع واالأبواب واأر�شيات 
الباركيه، واأدراج اخل�شب وامل�شربيات باأنواعها وال�شدد ملا يتنا�شب مع الوحدة 

والت�شميم.

وي�شري اإىل اأن خزائن احلائط تعد من اأجنح اأنواع اخلزائن من حيث املتانة 
والعمق وتوفري امل�شاحة للغرف، فكان لها ن�شيب من جمموعة االأعمال اخل�شبية 
التي تقوم بها ديكورات ا�شتيتية، عرب ا�شترياد وت�شنيع هذا النوع من اخلزائن 

ملا يتنا�شب مع اختالف احلاجات امل�شتخدمة لها.

ويلفت املهند�ص ا�شتيتية اأن "االأ�شقف اخل�شبية" هي اإحدى االأعمال اخل�شبية 
التي متتاز بها ديكورات اإ�شتيتية، ومبختلف اأعمال هذه االأ�شقف من ت�شنيع 
اأو  الع�شرية  االأ�شقف  اأو  الدم�شقية  االأ�شقف  كانت  �شواء  وتنفيذ،  وا�شترياد 

االأراب�شك.

بع�ص  يف  االأخ�شاب  ت�شتخدم  ال�شركة  اأن  فيوؤكد  اخلارجية،  الديكورات  اأما 
الديكورات اخلارجية حيث تعطي بع�شًا من التغيري ملنظر البناء من اخلارج، 
وال�شبابيك  واالأباجورات  اخل�شبية  املعر�شات  عن  اال�شتغناء  ميكن  ال  لذا 

وامل�شربيات اخلارجية و�شرفات املنازل واأبواب احلدائق وال�شياج اخل�شبي.
ويتناول مدير عام �شركة ديكورات ا�شتيتية اأعمال اجلب�شوم بورد التي تقوم 
بها ال�شركة، مو�شحا اأنها تختلف عن غريها ل�شهولة ت�شكيلها و�شرعة اإجنازها 

يف اأعمال الديكور، ف�شال عن املتانة التي توفرها، حيث اأ�شبحت ت�شتخدم يف 
خمتلف املجاالت.

ويوؤكد اأن اأعمال اجلب�شوم بورد هي من اخت�شا�ص �شركة ديكورات ا�شتيتية، 
التي قامت بتطوير العمل باجلب�شوم بورد ودجمها مع مواد كاالأخ�شاب ومواد 
الديكور الع�شرية، لت�شمل هذه االأعمال االأ�شقف بكافة املوديالت والت�شاميم، 

والقواطع، والديكورات اخلا�شة، واالأ�شقف اخلا�شة من اجلب�شوم بورد.

ويقول اأن من االأعمال التي تقوم بها "اإ�شتيتية للديكورات" مواد الديكور، التي 
ت�شمل اأر�شيات الباركية مبختلف اأنواعها، وال�شتائر املختلفة، واإك�ش�شوارات 
واال�شتاندات،  باملوالت،  اخلا�شة  املحالت  ت�شمل  التي  التجارية،  املحالت 

والكاونرتات، واألواح التفريز واإك�ش�شواراتها، وجميع لوازم املحالت التجارية.

وتنفيذ  بت�شميم  العام،  اإ�شتيتية" كذلك، بح�شب مديرها  "ديكورات  وتعني 
امل�شاريع مبختلف جماالتها ال�شكنيةو التجارية، من منطلق اإميانها باأن جمال 

الت�شميم يبداأ بالفكرة، وال يكتمل جمالها اإىل بدقة التطبيق.

ت�شميمه  يتم  ما  كل  وتنفيذ  باإتقان  اإ�شتيتية" تتميز  "ديكورات  اأن  وي�شيف 
باأف�شل واأحدث الو�شائل، وعرب اأمهر ال�شناع واحلرفيني، ويف جماالت املكاتب 
وال�شركات وامل�شاريع ال�شكنية، واملجمعات واملحالت التجارية، والفنادق واأثاث 

املطاعم واملرافق ال�شياحية، وت�شميم وجتهيز املعار�ص والقاعات.

ويقول املهند�ص اإ�شتيتية اأن التنوع يف اأعمال ال�شركة دفعها للتخ�ش�ص كذلك 
جمال  الأي  خمت�ص  اأثاث  اأي  به  يق�شد  الذي  اخلا�ص"،  "االأثاث  اإقامة  يف 
�شواء يخ�شع ملوا�شفات ومقايي�ص خا�شة اأو لت�شميم معني ح�شب االإحتياجات 

املطلوبة.

ويو�شح اأن "ديكورات اإ�شتيتية" على ا�شتعداد لتنفيذ جميع امل�شغوالت اخل�شبية 
عدة  ي�شمل  بحيث  عالية،  وجودة  متناهية  بدقة  املجاالت  ملختلف  اخلا�شة 
اأ�شكال مثل الكاونرتات واخلزائن اخلا�شة وغرف النوم وغرف ال�شالونات 

واملعي�شة وغريها.
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يف  لال�شتثمار  اجلاذبة  البيئات  اأهم  من  واحدة  احلرة  املناطق  متثل 
االأردن، بف�شل احلوافز واملزايا التي تقدمها للم�شتثمرين، والتي تن�شجم 

مع نهج االنفتاح الذي انتهجه االأردن منذ �شنوات.

عن  امل�شوؤولة  الر�شمية  الهيئة  االأردنية،  احلرة  املناطق  موؤ�ش�شة  وتعترب 
يبلغ عددها  والتي  العامة  االأردنية  املناطق احلرة  �شوؤون وتنظيم  اإدارة 
يبلغ عددها 41 منطقة،  التي  واملناطق احلرة اخلا�شة  خم�ص مناطق، 
املوؤ�ش�شة حممود قطي�شات، منها 30 منطقة عاملة،  بح�شب مدير عام 

والباقي حتت االإن�شاء.

ويتناول قطي�شات يف حوار مع "الن�شامى" واقع املناطق احلرة االأردنية، 
واحلدث االأهم خالل الن�شف االأول من عام 2008، با�شت�شافة االأردن 
مللتقى ا�شتثماري، بح�شور العديد من االأطراف ذات العالقة باال�شتثمار 

يف املناطق احلرة العربية.

واقع  عن  باحلديث  االأردنية  احلرة  املناطق  موؤ�ش�شة  عام  مدير  ويبداأ 
املناطق احلرة يف االأردن، بالقول اأن هناك اإ�شغااًل كاماًل للمناطق احلرة 
يف كل من الزرقاء و�شحاب ومطار امللكة علياء الدويل، مع وجود ن�شبة 
الفرتة منذ عام  الكرامة احلرة، وذلك يف  ا�شتثمار مب�شرة يف منطقة 

2007 حتى مطلع 2008.

وي�شيف اأن هناك ا�شتثمار جيد ل�شركة كويتية يف الكرامة، على م�شاحة 
2000 دومن حماذية للمنطقة احلرة، الإن�شاء منطقة حرة خا�شة لكافة 
الن�شاطات التجارية وال�شناعية واخلدمية، حيث اأ�شبحت خمططاتها 
جاهزة و�شيبداأ العمل بها خالل �شهر من تهيئة البنية التحتية، التي تبلغ 

40 مليون دينار.

االأردن 46 منطقة، منها 30 عاملة، و16  ويبلغ عدد املناطق احلرة يف 
حتت االإن�شاء، وهي متخ�ش�شة بكافة الن�شاطات اال�شتثمارية التجارية 

وال�شناعية واخلدمية، بحجم ا�شتثمار بلغ 7ر1 مليار دوالر.

قطي�شات:30 منطقة حرة قائمة بحجم ا�شتثمار 7ر1 مليار دينار

ƸøøøøøøƮǩƗ ƷƘøøøøǮƦƢƽȃƗ

ǺǭƘǂǲǩƗ
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ويك�شف عن وجود توجه لقبول تنفيذ م�شروع منطقة حرة م�شرتكة يف اجلامعة 
لت�شغيل  مطور  قيام  اإمكانية  مع  دومن،   1300 م�شاحة  على  الها�شمية، 

املنطقة.

 ،)2012-2008( للفرتة  احلرة  للمناطق  اال�شرتاتيجية  اخلطة  وعن 
يقول قطي�شات اأنها ت�شتمل على تطوير االأعمال، وحتديث البنية التحتية، 
واإعادة هند�شة االإجراءات با�شتخدام التكنولوجيا، واإن�شاء منطقة حرة 

يف منطقة اجلنوب على اخلط الدويل.

ويتناول قطي�شات امللتقى الدويل لال�شتثمار يف املناطق احلرة، بالقول اأن 
املوؤمتر الذي متخ�ص عنه االعالن عن تاأ�شي�ص االحتاد العربي للمناطق 
احلرة، ومقره عمان �شهد م�شاركة جمموعة كبرية من املناطق احلرة يف 
الدول العربية واالأجنبية من اأمريكا، بريطانيا، دبي، ال�شارقة، م�شر، 
الكويت،  فل�شطني،  العراق،  عمان،  املغرب،  اجلزائر،  تون�ص،  لبنان، 
من  كبري  عدد  وبح�شور  ال�شودان،  ليبيا،  ال�شعودية،  قطر،  البحرين، 
الدول  من  واخلا�ص  احلكومي  القطاع  من  ال�شخ�شيات  وكبار  الوزراء 
العربية باالإ�شافة اإىل الروؤ�شاء التنفيذيني لكربى ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

يف املنطقة وذلك ملعرفة املزيد من الفر�ص اال�شتثمارية يف اململكة.

دولة،   13 على  موزعة  عربية  حرة  منطقة   35 هناك  اأن  اإىل  وي�شري 
وحجم التجارة البينية بينها بلغت حوايل 8 مليارات دوالر موزعة بن�شب 

متفاوتة.

ويو�شح اأن امللتقى هو االأول من نوعه يف املنطقة العربية، كما عقد على 
هام�شه معر�ص ملنتجات املناطق احلرة العربية.

على  عكفت  احلرة  للمناطق  العربي  االحتاد  نظام  م�شودة  اأن  ويقول 
للمناطق  العامة  الهيئة  عام  مدير  برئا�شة  حت�شريية  جلنة  اإعدادها 
وال�شودان  اليمن  يف  احلرة  املنطقة  مدير  وع�شوية  ال�شورية،  احلرة 
وليبيا واملنطقة احلرة ال�شورية االأردنية، وذلك بالتن�شيق مع املنظمة 
العربية للتنمية االإدارية واالأمانة العامة ملجل�ص الوحدة االقت�شادية يف 

جامعة الدول العربية.

عن  االإعالن  جانب  اإىل  فتمثلت  قطي�شات  بح�شب  امللتقى  نتائج  اأما 
على  الرتكيز  ت�شمنت  فقد  احلرة،  للمناطق  العربي  االحتاد  تاأ�شي�ص 
، مع  العربية  التجارة احلرة  باتفاقيات  املناطق احلرة  �شمول  اأهمية 
للعمليات  املمنوحة  والت�شهيالت  االإعفاءات  نطاق  تو�شيع  �شرورة 

اال�شتثمارية يف هذه املناطق. 

النهو�ص  اأهمية  على  الرتكيز  قطي�شات،  بح�شب  النتائج،  �شملت  كما 
بالن�شاط اال�شتثماري يف املناطق احلرة بكافة القطاعات ال�شتقطاب 
للطاقات  االأمثل  العربية واالأجنبية واال�شتثمار  االأموال  وجذب روؤو�ص 
واملوارد الب�شرية والطبيعية، مع �شرورة اال�شتفادة من ق�ش�ص النجاح 
يف املناطق احلرة العربية، واال�شتفادة من التجربة االأردنية على وجه 
التحديد، وتبادل اخلربات، موؤكدين على ديناميكية وفاعلية ومرونة 
يف  اال�شتثمارية  للعملية  الناظمة  والقوانني(  )االأنظمة  الت�شريعات 

املناطق احلرة. 

وت�شمنت كذلك االإ�شارة لدور املوؤ�ش�شات الر�شمية و�شبه الر�شمية يف 
بني  االقت�شادي  التكامل  تعزيز  املناطق احلرة يف  دور  تفعيل  و  دعم 
والعقبات  ال�شعوبات  تذليل  على  والعمل  واخلا�ص،  العام  القطاعني 
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التي تواجه البيئة اال�شتثمارية، مع تفعيل دور املناطق احلرة بامل�شاهمة 
على  التاأكيد  مع  واملتطورة،  احلديثة  التكنولوجيا  الو�شائل  اإدخال  يف 
اأهمية دور جمل�ص الوحدة االقت�شادية العربية للتنمية االإدارية يف دعم 

املناطق احلرة.

امللتقي  اإدارة  اتفاق  امللتقى عن  االإعالن يف  وبح�شب قطي�شات، فقد مت 
لع�شر  دوالر  األف   60 ومقدارها  منحة  بتقدمي  للتجارة  الدويل  واملعهد 
هيئات عامة من املناطق احلرة العربية مبجال تطبيق املقايي�ص العاملية 

للمناطق احلرة وا�شرتاتيجيات الت�شويق.

وي�شري اإىل ندوة كان جرى تنظيمها قبل امللتقى، بالتعاون ما بني موؤ�ش�شة 
املناطق احلرة االأردنية، واملنظمة العربية للتنمية االإدارية، والتي �شهدت 
واملدن  احلرة  املناطق  وموظفي  العربية،  الدول  من  كبري  عدد  ح�شور 

ال�شناعية ووزارة ال�شناعة والتجارة.

ويو�شح اأن اأهمية هذه الندوة تنبع من املوا�شيع التي طرحت فيها، مثل 
تفا�شيل عقود الـ )BOT( وهي عقود البناء والت�شغيل وحتويل امللكية، 
وعقود اال�شتثمار بالتاأجري، وكيفية تنظيمها واملنازعات التي تن�شاأ فيها، 
وطرق التحكيم، حيث حا�شر فيها عدد كبري من املخت�شني من اأ�شاتذة 

اجلامعات وخرباء املنظمة.

وي�شتعر�ص واقع اال�شتثمار يف املناطق احلرة، بالقول اأنها مناطق جاذبة 

لال�شتثمار، حيث اأنها اأداة من اأدوات االقت�شاد احلر الإزالة كافة القيود 
اأمام حركة ال�شلع والب�شائع، وبيئة جاذبة لل�شناعات الت�شديرية، وخلق 

فر�ص العمل لالأردنيني، وتاأهيل وتدريب العمالة لل�شناعات املتطورة.

وي�شيف اأن من اأهم العوامل جلذب روؤو�ص االأموال العربية واالأجنبية واملحلية 
يف االأردن هو االأمن واال�شتقرار و�شهولة حتويل ونقل االأموال، ف�شال عن 
املوقع اجلغرايف املتو�شط للمملكة، التي تعترب بوابة للخليج العربي وج�شرا 

ما بني امل�شرق العربي واملغرب، وخا�شة يف جتارة الرتانزيت.

على  امل�شتمر  وحر�شه  االأردن  ت�شويق  يف  امللك  جاللة  جهود  اأن  ويوؤكد 
جذب اال�شتثمارات، ودعوات جاللته الدائمة لتاأهيل البيئة اال�شتثمارية، 
وملا تتمتع به اململكة من ا�شتقرار اقت�شادي واجتماعي، والنقلة النوعية 
يف ت�شهيل االإجراءات االإدارية اأمام امل�شتثمرين، كانت من العوامل املهمة 

يف دفع روؤو�ص االأموال العربية واالأجنبية للقدوم اإىل االأردن.

وي�شدد قطي�شات على اأن الواقع احلايل الذي ي�شهده االقت�شاد يف املنطقة، 
واملتمثل بارتفاع اأ�شعار النفط مل�شتويات قيا�شية، يحتم على االأردن امل�شي 
يف �شيا�شة االنفتاح التي اختطها منذ �شنوات، وذلك لال�شتفادة من وفورات 
�شكل  على  تكون  والتي  الوفورات،  هذه  من  املتحقق  والفائ�ص  النفط، 

ا�شتثمارات عربية عموما، وخليجية على وجه اخل�شو�ص.
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تواجدت يف اأكرب حمافظتني يف اململكة، فكانت ا�شتثماراتها ماثلة للعيان، 
تطّور البنيان، وتعك�ص اآثارها على االإن�شان القاطن يف تلك املناطق..

من  العقبة،  يف  النور  مدائن  �شركة  والزرقاء..ا�شتثمرت  عّمان  فبعد 
والتطوير  لال�شتثمار  العقبة  مدائن  �شركة  هي  االأوىل  �شركتني،  خالل 
العقاري، والثانية هي �شركة العقبة لتطوير االأ�شواق وا�شتثماراتها، التي 

دخلت فيها �شريكة مع �شركة تطوير العقبة.

العقبة يف حمطتني، تعتربان  النور" يف  "مدائن  ا�شتثمار  من هنا جاء 
يف  حققتها  التي  امل�شافة  والقيمة  وال�شكل  احلجم  حيث  من  بارزتني، 

منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة.

عقاري  وتطوير  ا�شتثمار  �شركة  وهي  النور،  مدائن   �شركة  وتعترب 
الدولية  ال�شالم  جمموعة  �شركات  اإحدى  حمدودة،  م�شوؤولية  ذات 
من  العديد  ولها  العقاري  وذراعها  العامة،  امل�شاهمة  والتجارة  للنقل 

اال�شتثمارات العقارية يف خمتلف مناطق اململكة.

النور  بالتف�شيل على م�شاريع �شركة مدائن  "الن�شامى" ال�شوء  وتلقى 
عّمان  يف  ال�شركة  م�شاريع  على  التعريج  مع  العقبة،  مدينة  يف  الثالثة 

والزرقاء.

�شركتني  اإن�شاء  عرب  البا�شم  االأردن  ثغر  النور" يف  "مدائن  ا�شتثمرت 
لال�شتثمار  العقبة  مدائن  �شركة  هي  االأوىل  متخ�ش�شتني،  عقاريتني 
والتطوير العقاري، والثانية �شركة العقبة لتطوير االأ�شواق وا�شتثمارها، 
م�شتغلة واقع "العقبة االقت�شادية اخلا�شة"، كمنطقة اقت�شادية خا�شة 
ا�شتثمارية  بيئة  ال�شرائب، ذات  الر�شوم اجلمركية ومعظم  معفاة من 
مب�شطة، تهدف جلذب اال�شتثمارات  وزيادة م�شاركة القطاع  اخلا�ص 
يف جميع اجلوانب املتعلقة باإدارة هذه املنطقة وتنميتها، اإىل جانب متّيز 
نقطة  ُي�شّكل  ا�شرتاتيجي  مبوقع  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة 

التقاء  لثالث قارات ومفرتق طرق الأربع دول.

والتطوير  لال�شتثمار  العقبة  "مدائن  تعاقدت  االأوىل،  ال�شركة  ففي 
مب�شاحة  اأر�ص  قطعتي  ل�شراء  العقبة  تطوير  �شركة  مع  العقاري" 

"مدائــــن النــــور".. تدخــــل العقبـــــة       
فـــــي �شركتيــــــن و3 م�شاريــــــع

ǺǭƘǂǲǩƗ

ƷƘǢǖǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ
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ب�شمات  لرتك  خاللها  من  تتطّلع  م2(  األف  و)54  م2(  )136األف 
وا�شحة على املدينة ال�شاحلية.

اإجناز  على  ال�شركة  تعكف  االأكرب،  امل�شاحة  ذات  االأر�ص  قطعة  وعلى 
درا�شة تف�شي اإما الإقامة فلل و�شقق �شكنية للبيع و/اأو توؤجر من خالل 

امل�شاركة الوقتية.

وتتطّلع �شركة مدائن العقبة لال�شتثمار و التطوير العقاري لت�شميم فلل 
واملدن  البحر  ع�ّشاق  جتذب  خالبة،  بحرية  اإطاللة  ذات  فاخرة  �شكنية 
ال�شاحلية من امل�شتثمرين والزوار والقاطنني، وبن�شبة م�شاحات خ�شراء 
تزيد عن 70%، واأطلقت البيع لهذا امل�شروع يف �شيتي �شكيب اأبوظبي حيث 

القى امل�شروع اإقباال رائعا.

املعماري  طابعها  اأخرى  مرة  ال�شركة  حملت  العقبة،  يف  ا�شتثمارها  ويف 
متخ�ش�شة  �شركات  مع  التعاقد  عرب  الفتة،  ت�شاميم  واإجناز  املتميز، 
ذات خربة وا�شعة يف ت�شميم مثل هذه امل�شاريع، كان االعتماد على �شركة 
الت�شاميم  �شركات  اأكرب  من  تعد  التي   )Architecture Studio(

الهند�شية العاملية لتنفيذ الت�شميم، لت�شميم م�شروعها ال�شاحلي.

وتوؤمن �شركة مدائن النور اأن ال�شراكات تخلق تكامال بني املنخرطني فيها، 
فدخلت يف ا�شتثمار ثان يف العقبة، يقوم على ال�شراكة مع �شركة تطوير العقبة، 
الإن�شاء �شركة جديدة هي �شركة العقبة لتطوير االأ�شواق وا�شتثماراتها )اأ�شواق 

املدائن(.
مدائن( )اأ�شواق  جتاري  �شوق  اإن�شاء  مبهام  اجلديدة  ال�شركة  وت�شطلع 
متعدد اال�شتعماالت، على قطعة اأر�ص م�شاحتها تتجاوز )11 األف م2(، 

لالأ�شماك  �شوق  على  يحتوي  م2(،  )16.5األف  تتجاوز  بناء  ومب�شاحة 
واللحوم والدواجن و�شوق للخ�شار والفواكه و�شوق اآخر متعدد اال�شتعماالت، 
اإىل جانب اإن�شاء مركز �شحي متخ�ش�ص مبداخل وخمارج منف�شلة عن 

باقي ال�شوق.

�شمن  �شخمني،  م�شروعني  يف  النور"  "مدائن  ت�شتثمر  الزرقاء،  ويف 
خالل،  من  �شابقًا-،  ال�شرق   - العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  مدينة 
�شركة مدائن ال�شروق لال�شتثمار والتطوير العقاري، يف العقار ال�شكني 
�شركة  خالل  ومن  لال�شتثمار،  كابيتال  دبي  االأردن  �شركة  مع  ال�شراكة 

املها للتطوير العقاري، الهادفة لت�شييد ال�شوق ال�شخم يف املدينة.

اأما م�شاريع "مدائن النور" يف العا�شمة عمان، فتقوم ال�شركة من خالل  
مدائن العبديل، التي يعترب م�شروعها بتطوير جزء من منطقة العبديل 

اأهم ا�شتثماراتها.

قطعتي  ب�شراء  العبديل  مدائن  خالل  من  النور  مدائن  �شركة  قامت 
النابل�شي(،  �شارع  )بوابة  العبديل  مل�شروع  الرئي�شي  املدخل  على  اأر�ص 
لبناء برج بارتفاع اثنني وع�شرين طابقا، وعمارة بارتفاع ثمانية طوابق، 
وقاعات  فاخرة  جتارية  وحمالت  مكاتب  على  البنايات  هذه  وحتتوي 
اجتماع وخدمات خمتلفة ومواقف �شيارات ومرافق ذات طابع معماري 
اخلربة  ذات  الفرن�شية  الدولية  ال�شركة  قامت  حيث  وجذاب  حديث 

الوا�شعةبت�شميم امل�شروع.
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ǺǭƘǂǲǩƗ

ƷƘǢǖǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ

 ƞǊƛƘǢǩƗ ƞǾǱƳƷȅƗ ƸǾǮǖơ ƞǥƸǁ
ǴǕǸǱ ǰǭ ƴǽƸǝ ǓǷƸǂǭ ǰǕ ǰǪǖơ

اطالق مدينة )مان�شني هلز( ال�شياحية فـي العقبة 
بحجم ا�شتثمار يفوق 5ر1 مليار دينار

ح�شر رئي�ص الوزراء املهند�ص نادر الذهبي حفل اطالق مدينة مان�شني 
هلز ال�شياحية يف العقبة بحجم ا�شتثمار يفوق 5ر1 مليار دينار.

ووقعت �شركة تعمري االأردنية القاب�شة مع �شركة تطوير العقبة اتفاقية 
اطلقت من خاللها مدينة مان�شن هلز ال�شياحية التي �شتقام على قطعة 
بالعقبة  اليمينة  املرتفعات  يف  دومن  االف   3 عن  تزيد  م�شاحتها  ار�ص 

بحجم ا�شتثمار يفوق 5ر1 مليار دينار.

مليون  5ر2  من  اكرث  بنائه  م�شاحة  تبلغ  الذي  امل�شروع  اتفاقية  ووقع 
املهند�ص  القاب�شة  االأردنية  تعمري  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مرت 
املهند�ص  العقبة  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�ص  الدحلة،  خالد 
العقبة  منطقة  �شلطة  مفو�شي  جمل�ص  رئي�ص  بح�شور  فاخوري،  عماد 
االقت�شادية اخلا�شة املهند�ص ح�شني اأبو غيدا ، ونائب الرئي�ص التنفيذي 

ل�شوؤون الت�شويق واملبيعات ل�شركة تعمري، املهند�ص رامي عدوان. 
وم�شروع مان�شني هلز خمطط مكون من ثالث مراحل، ت�شمل جممعات 
و�شياحية  وخدمية  وتنظيمية  معمارية  موا�شفات  ذات  �شياحية  �شكنية 
مائية  ومدن  ومراكز جتارية،  و�شاليهات  فنادق  اإىل  باالإ�شافة  خا�شة، 

Aqua Park، وجميع مرافق اخلدمات امل�شاندة.

وقال املهند�ص ح�شني اأبو غيدا، اإن اإطالق م�شروع مان�شني هلز خطوة 
ت�شتقطب  جاذبة،  �شياحية  مدينة  العقبة  وان  ال�شيما  وايجابية  تنموية 
م�شاريع تنموية اإ�شكانية و�شياحية عديدة، الفتا اىل انه يوجد االآن اأكرث 

من 80 مليون مرت مربع من االأرا�شي ال�شياحية اجلديدة قيد االإن�شاء.
املجاالت  �شتى  يف  �شخمة  ا�شتثمارات  على  مقبلة  العقبة  ان  وا�شاف 

والتي ت�شفي نقلة نوعية عليها.
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اخلا�شة. وت�شم املنطقة ثالث فعاليات رئي�شة هي اال�شتخدام ال�شكني/ 
ال�شياحي، القرى اجلامعية، واملدينة االإعالمية .

مت  �شياحية،  ملنطقة  اجلنوبي  ال�شاحل  من  جزءا  امل�شروع  منطقة  وتعد 
حتديدها يف العام 2002 �شمن املخطط ال�شمويل االأويل ملنطقة العقبة 

االقت�شادية اخلا�شة. 

الوحدات ال�شكنية يف امل�شروع تلبي كل االحتياجات واملتطلبات من خالل 
.وميتاز  ال�شاحرة  البحرية  االإطاللة  ذات  والفخمة  االأنيقة  ت�شاميمها 
لت�شكل عالمة  االأردن،  نوعها يف  من  االأوىل  مائية هي  امل�شروع مبدينة 
ومراكز  الطائرة  وكرة  والتن�ص  ال�شلة  لكرة  مالعب  اإىل  اإ�شافة  بارزة 

ومنتجعات �شحية.

ويوفر امل�شروع اأي�شا فر�شة التمتع بالت�شوق، وجتربة الرتفيه والت�شلية، 
تعمري  و�شركة  واملطاعم،  واملقاهي،  االأفالم،  عر�ص  �شاالت  خالل  من 
االأردنية القاب�شة هي �شركة م�شاهمة عامة يف جمال التطوير العقاري 
دوالر،  مليون   300 براأ�شمال   ،2005 العام  يف  تاأ�ش�شت  عمان،  ومقرها 

ويبلغ حجم اال�شتثمار يف م�شاريعها 3ر2 مليار دوالر.

ومن جهته قال املهند�ص خالد الدحلة، ان اطالق هذا امل�شروع يعد منوذجا 
على التعاون بني القطاع العام واخلا�ص و ياأتي ا�شتمرارية مل�شاريع �شركة 
العقارية  للم�شاريع  متميزة  كاإ�شافة  وياأتي  املنطقة  و  االأردن  يف  تعمري 
يف العقبة من حيث الت�شميم و التكامل واخلدمات حيث ي�شمل مناطق 

�شكنية و فنادق فئة اخلم�ص واالأربع جنوم و بحريات مائية . 

يف ذات ال�شياق، قال املهند�ص عماد فاخوري،  اأن م�شروع مان�شن هلز هو 
واحد من اأهم م�شاريع اال�شتثمار والتطوير ال�شياحي يف منطقة العقبة 
االقت�شادية اخلا�شة كون �شركة تعمري االأردنية تعترب من كربى ال�شركات 
الوطنية ذات االخت�شا�ص الرئي�شي يف جمال التطوير العقاري، ي�شاف 
امل�شروع،  اأر�ص  تنوي تطويرها �شمن  التي  امل�شاحات  اإىل ذلك جمموع 
وتوفر القدرات املالية والفنية واخلربات ال�شابقة والناجحة لل�شركة يف 

تطوير مثل هذه امل�شاريع.

واأ�شاف فاخوري اأن امل�شروع ال�شياحي يقع �شمن منطقة تطوير قد قمنا 
باإعداد خمطط هيكلي عام لها وذلك بهدف اال�شتجابة للطلب املتزايد 
االقت�شادية  العقبة  منطقة  يف  اال�شتثمار  على  امل�شتثمرين  قبل  من 
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اأعلنت �شركة تعمري القاب�شة االإماراتية عن عزمها اإن�شاء اأعلى برج يف 
االأردن �شمن م�شروع تطوير العبديل با�شتثمار قيمته  نحو 300 مليون 

دوالر.

وبذلك ي�شل جمموع ا�شتثمارات "تعمري القاب�شة" يف اململكة اإىل 800 
املا�شي   العام  االأول يف  تنفيذ م�شروعها  اإعالنها بدء  بعد  مليون دوالر، 

دوالر. مليون   500 بلغت  " بكلفة  ال�شكنية  املجد  "مدينة 
 

الربج  اأن  �شحفي  موؤمتر  خالل  حبيب  حممد  ال�شركة  عام  مدير  وقال 
الذي �شيتم اإن�شاوؤه يف منطقة العبديل �شيكون "االأعلى" يف اململكة حيث 
�شيبلغ ارتفاعه اأكرث من 220 مرتا، م�شريا اإىل اأن اأعمال احلفر واالإن�شاء 

�شتبداأ يف ت�شرين االأول القادم مع توقعات بانتهاء خالل ال�شنوات الثالث 
القادمة.

ب�شكل  االعتبار  بعني  ياأخذان  وت�شميمه  الربج  بناء  اأن  حبيب  واأو�شح 
اأ�شا�شي اجلوانب البيئية التي توليها �شركة تعمري اأهمية كبرية – على 
حد تعبريه ، م�شريا اإىل  اأن جميع اخلامات امل�شتخدمة يف البناء �شتكون 
م�شادر  ا�شتخدام  �شيتم  كما  الطاقة،  م�شادر  لتحفظ  للبيئة  �شديقه 

بديلة للطاقة مثل اخلاليا ال�شم�شية. 

واأ�شاف قائال  "�شي�شيد هذا الربج والذي �شيخ�ش�ص بالكامل للمكاتب 
على واجهة موقع م�شروع تطوير العبديل الذي يعد من اأ�شخم امل�شاريع 

تعمري الدولية القاب�شة تعتزم اإن�شاء اأعلى 
بــرج يف االأردن بكلفـة 300 مليون دوالر

ǺǭƘǂǲǩƗ

ƷƘǢǖǩƗ Ǽǝ ƷƘǮƦƢƽȃƗ



93

ويتجاوز  مربع  مرت  األف   447 م�شاحته  تبلغ  والذي  االأردن  يف  العقارية 
حجم اال�شتثمار فيه 2 مليار دينار اأردين". 

القاب�شة   تعمري  خطط  اإطار  يف  حبيب-   -ح�شب  الربج  اإن�شاء  وياأتي 
وتطوير  ا�شتثماراتها  لتنمية  الدائم  "و�شعيها  اململكة  يف  التو�شعية 
�شجلها  اإىل  اآخر  معماريًا  اإجنازا  بذلك  م�شيفة  االأردن  يف  عملياتها 

احلافل يف تقدمي م�شاريع ا�شتثنائية"

"فو�شرت اآند بارترنز" الربيطانية بت�شميم الربج الذي  و�شتقوم �شركة 
ينفرد بطابع معماري متميز، حيث قامت ال�شركة الربيطانية  بت�شميم 
عدد كبري من املباين ذات التقنية العالية يف اأماكن خمتلفة من العامل، 
وهي  واملعدن،  الزجاج  بني  اجلمع  على  تعتمد  كانت  الغالب  يف  والتي 
كذلك واحدة من اأكرث ال�شركات املعمارية ح�شواًل على جوائز عاملية عن 

العديد من امل�شاريع الرائدة التي �شممتها.

وذكر حبيب اأن الربج �شيقدم  العديد من اخلدمات لعمالئه حيث  �شيكون 
امللتقى االأمثل لكربى ال�شركات املحلية والعاملية الراغبة يف اجلمع ما بني 
متطلبات  بكافة  تزودهم  ديناميكية  عمل  بيئة  وتوفري  والتميز  االنفراد 
خربة  تعمري  متتلك  التي  واملقايي�ص  املوا�شفات  ح�شب  الراقية  احلياة 
وافرة يف تقدميهما اإذ �شيتوفر يف الربج قاعات اجتماعات مبوا�شفات 
عاملية، ونادي ريا�شي و�شحي جمهز بالكامل، وبرك �شباحة، باالإ�شافة 
اإىل مركز خدمات لرجال االأعمال جمهز باأحدث التقنيات واأكرث من 30 
م�شعد عايل ال�شرعة خم�ش�ص ومتطور لالنتقال ب�شال�شة بني الطوابق 
العديدة يف الربج، كما �شيوفر مواقف �شيارات تت�شع ملا يزيد عن 1000 

�شيارة.

واال�شتمتاع  لال�شرتخاء  �شتخ�ش�ص عدة طوابق  كله،  ذلك  اإىل جانب   
مبناظر عمان القدمية واجلديدة.

النموذج خالل  ال�شتار عن  واإزاحة  االإعالن عن تفا�شيل الربج  وقد مت 
"املوؤمتر  اأعمال  هام�ص  على  ال�شركة  عقدته  خا�ص  �شحفي  موؤمتر 
املفلح،  علي  ح�شره  والذي  العالية"  واالأبنية  االأبراج  الرابع:  املعماري 
مدير تطوير االأعمال يف �شركة تعمري القاب�شة، وطارق العاروري، مدير 

الت�شويق واملبيعات.

هذا و�شتكون امل�شاحة ال�شافية للطابق مبعدل 1200 مرت مربع و�شيكون 
حماطًا  الربج  �شيكون  كما  واالإقليمية  التجارية  للمكاتب  خم�ش�شًا 

مببنيني من ثمانية طوابق خم�ش�شني للمحالت التجارية. 

التجاري  امل�شتوى  نقطة حتول يف  �شيمثل  الربج  اأن م�شروع  وبني حبيب 
ال�شوق االأردنية ت�شهد منوًا معماريًا  اأن  واالقت�شادي يف االأردن، موؤكدا 
ب�شكل  �شي�شاهم  الربج  هذا  باأن  ثقة  على  نحن  وقال:"   له،  �شابق  ال 
فاعل يف اإ�شافة مل�شة حيوية ونقلة نوعية يف اململكة التي باتت ت�شتقطب 

اال�شتثمارات العديدة يف موؤ�شر وا�شح على منو االقت�شاد".

اأكد اأن �شركة تعمري �شتقوم باإدارة امل�شروع وت�شويقه من خالل مكاتبها 
املنت�شرة يف خمتلف اأرجاء الوطن العربي.
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 16 مبرور  البي�شاوي  املكتب  احتفاالت  يف  عّمان  يف  اال�شرتايل  ال�شفري  �شارك 
عاما على تاأ�شي�شه، كج�شر للطلبة االأردنيني الراغبني بالدرا�شة يف اجلامعات 

اال�شرتالية.

وافتتح ال�شفري معر�ص اأ�شبوع اجلامعات واملعاهد اال�شرتالية الذي اأقامه املكتب، 
واأطلع على اأجنحة عدد من اجلامعات امل�شاركة، وجناح املركز العاملي للغات، 
االأكادميية  ال�شخ�شيات  من  عدد  احلفل  وح�شر  الربيطاين.  الثقايف  واملعهد 

واالإعالمية والطالب املهتمني بالدرا�شة يف اجلامعات واملعاهد اال�شرتالية.

واألقى مدير عام املكتب البي�شاوي للدرا�شات واالأبحاث �شمري اأبو ح�شان كلمة 
يف احلفل، ا�شتعر�ص فيها بداياته يف العمل مع اجلامعات اال�شرتالية، باالإ�شافة 
وحر�شه  كبري من اجلامعات،  لعدد  لي�شبح ممثال  منه،  املبذولة  اإىل اجلهود 
على ت�شهيل التحاق الطالب يف اجلامعات، متطلعا اإىل عام جديد من النجاح 
والتطّور. كما تناول ال�شفري اال�شرتايل يف كلمة له يف احلفل دور املكتب البي�شاوي 

يف ال�شنوات الـ 16 املا�شية، كممثل للجامعات اال�شرتالية.

واأ�شاد بدور العالقات القوية بني االأردن وا�شرتاليا، يف خمتلف اجلوانب الثقافية، 
م�شريا اإىل تزايد اأعداد الطلبة االأردنيني خريجي اجلامعات اال�شرتالية، الذين 

يحتلون منا�شب عالية امل�شتوى.

االأردن  بني  الثقايف  والتبادل  التعاون  من  مزيد   اإىل  كلمته  يف  ال�شفري  ودعا 
وا�شرتاليا، من خالل ت�شجيع التحاق الطلبة اال�شرتاليني يف اجلامعات االأردنية 

وبالعك�ص.

�شكر  كلمة  وّجه  الذي  النوافلة،  الدكتور هاين  النائب  كذلك  االحتفال  وح�شر 
واعتزاز وافتخار يف احلفل، كونه اأحد خريجي جامعة مونا�ص اال�شرتالية. و�شّجع 
الثقايف بني  التبادل  الذي يراأ�ص جمعية ال�شداقة اال�شرتالية  النوافلة  الدكتور 
االأردن وا�شرتاليا، مثمنا م�شرية املكتب البي�شاوي املا�شية، ومتمنيا مزيدًا من 

التقدم والنجاح.

وا�شتذكر عدد من خريجي اجلامعات اال�شرتالية طوال الفرتة املا�شية الت�شهيالت 
التي قدمها املكتب، لهم ليح�شلوا على ميزة الدرا�شة يف جامعات ومعاهد كان 

من ال�شعب الو�شول اإليها، لوال توجيه املكتب البي�شاوي يف عّمان.

ويف نهاية احلفل، متنى احل�شور اأن يوا�شل املكتب البي�شاوي م�شرية االإجناز التي 
بداأها يف الن�شف االأول من عقد الت�شعينات، متوقعني اأن يح�شل الطلبة اجلدد 
الراغبون بالدرا�شة يف اجلامعات اال�شرتالية على نف�ص التوجيه الذي ح�شلوا 
عليه من خالل املكتب البي�شاوي، ليعودوا اإىل وطنهم مت�شّلحني بالعلم واملعرفة.

املكتـــب البي�شــاوي.. ج�شــر الطلبــة االأردنييـــن اإلـــى ا�شرتاليا
ال�شفري اال�شرتايل ي�شارك املكتب البي�شاوي االحتفال مبرور 

16 عاما على تاأ�شي�ص املكتب يف عمان












